สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ครั้งที่ 2 ฉบับที่ 1
15 มีนาคม

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2565

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

คํานํา
การประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดย
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานการวิจัย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้
และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัย ในระดับชาติ ทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ทํางาน
วิจัยเพิ่มมากขึ้น
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจบทความทั้งก่อน
และหลังการจัดการประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์บทความภาคบรรยาย (Oral Presentation) ที่จัดขึ้น
ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
สําหรับการจัดทํารายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้ ง ที่ 2 ฉบั บ ที่ 1 แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม ผลงานวิ จั ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ 1 วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี กลุ่ ม ที่ 2
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งได้มีการปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําโดยเจ้าของบทความเพื่อให้บทความมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการการประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
ขอขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งานในทุ ก กิ จ กรรมของการจั ด ประชุ ม วิ ช าการ สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2 ด้วยดี และหวังว่าผู้อ่านบทความวิจัยจะได้รับความรู้ และนําไปพัฒนางาน
ขององค์กรให้เกิดประโยชน์ต่อไป

คณะกรรมการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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สารบัญ
การนาเสนอปากเปล่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
รัญชนา นิยมพานิช, พัชราภรณ สุขศรีจันทร์, วลีพร บุญเอิบ และกิตติภพ มหาวัน
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ปาลิตา ดวงดี, สุปรียา หุ่นเสือ และชัยยศ เดชสุระ

10

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา
พิชชาภรณ์ นะสอน, วราพร กลับเป็นสุข และสุวิทย์ ไวยกุล

19

การสร้างและพัฒนาระบบติดตามผลคาร้องขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กรรณภิรมณ์ สุขโณ, พิชารัฐ จันทร์นิยม และเสาวรส ยิ่งวรรณะ

28

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ( อินเทอรเน็ต ) รายวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร"
จักรพงศ์ สุขเกษม และวิวัฒน์ ทวีทรัพย์

39

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นลธวัช ชัยกันทอง, สมชาย เมืองมูล และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว

52

ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
วราภรณ์ แผงผล และศรินญา หวาจ้อย

62

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3
ชวัลรัตน์ แนวราช และชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง

71

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
อนงค์นาฏ พลายพยัคฆ์, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

81

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ไพศาล จันติ, กิตติยา ปลอดแก้ว และฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

92

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อย และตาบลวัด
ประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นิภาพรรณ เมืองระรื่น, เกตุวดี จันทร์สุริยะ และปัทมา ช่วยพิทักษ์
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศุภกานต์ รินวงศ์, สมชาย เมืองมูล และปราโมทย์ พรหมขันธ์

113

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลาปาง
รัตน์ธภรณ์ แก้วประสงค์, กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว และปรมินทร์ วงษ์คาสิงห์

124

การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียน New
normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
เบญจมาศ ทองเรือง และจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน

136

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และเจตคติต่อ
คณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิดCCR-KP ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง
วิรฎาพร แห่วขัด, เบญจวรรณ ชัยปลัด และสุนิสา มณีเขียว

146

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภรณ์ทิพย์ รูปดี, เบญจวรรณ ชัยปลัด และปรีชา เย็นชุ่ม

158

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทางาน โดยการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดารงค์ ชัยสุวรรณ, ยุภาดี ปณะราช และเบญจมินทร์ อรัญเพิ่ม

168

ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และการ
ทางานเป็นทีม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศุภกร กางกรณ์, ยุภาดี ปณะราช และวิยะดา เซี่ยงหลิว

176

การพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
รัชนีกร ทอนช่วย, ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา และปณิสรา จันทร์ปาละ

183

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
เอกลักษณ์ ราชไรกิจ, ตะวัน ทองสุข และชุลิดา เหมตะศิลป์

193

การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน
ธัญญารัตน์ อาจพงษา, ชุลิดา เหมตะศิลป์ และตะวัน ทองสุข

205

การพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
อดิศักดิ์ ภูชะหาร, ชุลิดา เหมตะศิลป์ และตะวัน ทองสุข

214

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ณัฎฐนนท์ เกิดนุ่ม, ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

225

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
สายเกียว ราษี, ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

236

การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
อาทิติญา จิกหาร, ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

247

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
อรปรียา วงศ์สุพรหม, ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

257

การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ณัฏฐนิชา สังกะเพชร, ชุลิดา เหมตะศิลป์ และตะวัน ทองสุข

270

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ธีรสิทธิ์ บุตรนนท์, ชุลิดา เหมตะศิลป์ และตะวัน ทองสุข

279

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียนยุคโควิด-19
สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด, ดุสิดา ไชยสวัสดิ์ และเสาวรส ยิ่งวรรณะ

290

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
กมลทิพย์ สุทธสนธิ์, ชุลิดา เหมตะศิลป์ และตะวัน ทองสุข

303

การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ประวิตร บุตรภักดี, ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ

313

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
มนัสวี คาจันทร์, อังคาร อินทนิล และศศิธร แสนพันดร

325

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43: วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ ต.ท่าพุทรา
อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
สุภารัตน์ อินต้นวงค์, ปุณยนุช ท้าวสันติชูชัย, วันเพ็ญ แซ่ย้า และมณฑา หมีไพรพฤกษ์

336

การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
สาธิต ศรีโพธิ์, รัษฎากร วินิจกุล และพิษณุ บุญนิยม

346

บทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
บุษบา ประไพภักดิ์, กันต์ฤทัย ไกรทอง, พิมพ์ลดา เรืองรุ่ง, ไพรินทร์ บุญเรือน และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ

353

แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พลอยรุ้ง เหมือนมี, จิรัชญา พรมบึงลา, เพ็ญประภา โมคศักดิ์, ฟ้าสาง จินดารัตน์, วรรณิศา ไหวเรีย
และอมฤต วุ่นพูลสมบัติ

365

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
บทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
พุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ปริษา สีทิม, พัชรินทร์ สีทิม และอรพร ทับทิมศรี

375

ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
อรัญญา ยอดพงษา และอรพร ทับทิมศรี

383

การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
อทิตยา มีมุข และชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก

394

การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ
ลักษณาวดี หอมดอกพลอย และชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก

401

การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
พรทิพา ปานดา และอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

408

การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
นุชจณี อู่ทอง และอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล

415

ความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ของ
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชลนิชา อินสิทธิ,์ มัสยา นวลใย และศรัณยา ทาสีธง

425

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร
สุพัตรา อินทรเกษม, สุรชาติ เกิดศรี และมนตรี หลินภู

435

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สุมณทิพย์ ภิรมจิตร, เพียงพิศ นาคพันธ์ และยุทธนา พันธ์มี

445

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร
นาวิน ทองหล่อ, อรัญญา ทักทาย, สุธาทิพย์ ประพัฒน์โพธิ์, ฉลวย ยวนแห่ว
และพิมกาญดา จันดาหัวดง

455

การศึกษากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท
ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
นันทิดา อิสสระ, กนกวรรณ เทียนทอง และภัทรภร พุฒพันธ์

464

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
นุชจารี ตูมตั้ง, ธมลวรรณ ชนะชัย, นภัสวรรณ หนองน้า และโชติกา ทวีทรัพย์มีชัย

472

การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา
หมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
อัมพร คามี และกรรณิกา อุสสาสาร

479

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี
สุชานันท์ ผ่องแผ้ว, จารุพัสตร์ ดวงเนตร และวิภาวดี ทูปิยะ

488

การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สุพรรษา สมว่อง, อัจฉรา สายสอาด และวรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์

496

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท
ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
กัญญาณัฐ จันทรักษ์, พรเทพ คาปึง และสุธิดา ทับทิมศรี

503

การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลส
ฆหชาร์นนท์ ยิ้มฉ่า, ธนกิจ โคกทอง และพจน์ธรรม ณรงค์วิทย์

508

อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร
อัญชลีพร บัวศรี, นัฐริกา มณีแสง และจิรัฎฐ์ เพ็งแดง

520

การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง
กาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
ธีระนัย กลิ่นจันทร์, รพีพร คะเรรัมย์, วรรณิกา คุ้มเณร, รัชประภา แก้วมณี และจิรัฎ เพ็งแดง

526

การวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน
ธิดารัตน์ เกิดผล, กรกนก พัฒนพงศ์, นีรชา หวัดแท่น และจริยา ก่อภัททสิริกุล

533

กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
ธัญญาพร สิงห์ลอ, ประภัสสรา ห่อทอง และจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

545

การออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
พีระพงษ์ จันทร์อ่อน, พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร

557

การนาเสนอปากเปล่า สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนัดหมายคลินิกทันตกรรม
ชนนิกานต์ รังเพชร และณัฏฐณิชา ดวงแก้ว

570

การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เจษฎา เดชหวังกลาง, ณัฐชนน สุขตลอดกาล และอัจจิมา มั่นทน

581

ระบบสั่งซื้อน้าดื่มโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท
สาธิต แก้วเพ็ชร, ศรรัก สิงห์โสภณ และรติวัฒน์ ปารีศรี

591

การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วทิ ยาคาร)
Development of Computer Assisted Instruction about Computer Equipment for
Grade 6 Students, Wat Pamok Municipality Community School (Norasi Wittayakarn)
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรี ยนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่ วยสอนที่พัฒนาขึ้น 3) ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ ด้วยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก )x̅ = 4.43, S.D. = 0.(74
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop and find the efficiency in computer
assisted instruction about computer equipment for grade 6 students at Wat Pamok Municipality
School (Norasi Wittayakarn) according to the 80/80 criteria, 2) compare the achievements of
students who studied with computer assisted instruction about computer equipment, and 3) study
students' satisfaction towards computer assisted instruction. The sampling group used in this
research was 30 grade 6 students, Wat Pamok Municipality School (Norasih Wittayakarn) who
collected by random sampling. The research tools were computer assisted instruction,
achievement test, and the satisfaction questionnaire. The results shown that 1) the computer
assisted instruction lessons were effective according to the 80/80 criteria; 2) the learning
achievement of learner’s posttest was higher than before learning at the statistical significance
level of .05, and 3) The students’s satisfaction towards using the computer assisted instruction
about computer equipment was highest level (̅X = 4.43, S.D. = 0.74).
Keywords: Computer Assisted Instruction / Computer hardware / learning achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญที่เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน
การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้โดยการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนของ
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รายวิชาต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและออนไลน์มากขึ้น (ศิริภรณ์ โทอ่อน, 2556) ในมุมของการนาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นการ
นาเสนอแบบภาพนิ่ง สไลด์ วิดีโอประกอบการสอน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่
จะเรียนรู้และติดตามการสอน รวมถึงการเข้าถึงคาอธิบายของผู้สอนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น (ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, 2557)
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ จึ ง เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการปฏิ รู ป การเรี ย นการสอน
ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้น ครูผู้สอนจะต้องจัดหาสื่อที่มี
ความเหมาะสมมาใช้ประกอบการเรียนการสอน (วรพงศ์ จินดาพานิช และศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล, 2560) เพราะสื่อ
การเรียนการสอนเป็นองค์ประกอบสาคัญในการที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา เกิดทักษะ กระบวนการคิด
ทาเป็น และแก้ปัญหาเป็น เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย น่าสนใจ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีแสวงหาความรู้ เกิดการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งและต่อเนื่องตลอดเวลา (ยลดา กุมารสิทธิ์ และอัจฉรีย์ พิมพิมูล, 2560)
การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยจัดกิจกรรมแค่เพียงการอ่านหนังสือและทาแบบฝึกหัดในห้องนั้น
ทาให้การเรียนการสอนในห้องเรียนขาดความน่าสนใจ ความสนุกสนาน และไม่มีสิ่งกระตุ้น ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และติดตามการเรียนได้เป็นเวลานาน จึงทาให้การเรียนการสอนเกิดความน่าเบื่อ ไม่สนุกและไม่น่าติดตาม (นิวาตี
นิวาตโสภณ, 2556) ผู้สอนจึงควรคิดค้นพัฒนาสื่อการสอนรูปแบบใหม่ ๆ ที่สามารถให้ความสนุกและความรู้ไปพร้อม
กัน ทั้งยังช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพื่อให้จดจ่อกับการเรียนให้มากขึ้น สื่อการจัดการเรียนการสอนควรเป็น
สื่อการเรียนรู้ชนิดใหม่ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยคาแนะนาจากผู้สอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
(อลงกต เกิดพันธุ์ และอเนกฤน บางท่าไม้ , 2557) บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ในการนาเสนอสื่อประสมและการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาคอมพิวเตอร์นั้นการที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้
ได้อย่างเต็มความสามารถของนักเรียนจาเป็นจะต้องให้นักเรียนได้ลงปฏิบัติด้วยตนเอง (นพพร แก้วเทพ, 2559)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการนาเสนอในรูปแบบของสื่อผสม
ได้แก่ ภาพนิ่ง ข้อความ กราฟิกภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ที่ใกล้เคียงกัน
มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่มีการตอบโต้แบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิ วเตอร์กับผู้เรียนอีกด้วย ทาให้เกิดการ
เรียนรู้รายบุคคลช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้มาก (ไพศาล สุวรรณรัตน์, 2556)
ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขึ้น เนื่องจาก
รายวิชาคอมพิวเตอร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้ น พบว่าเมื่อเวลาผ่านหลังจากที่คุณครูสอนไปแล้วนั้น นักเรียน
อาจจะลืมและสับสน โอกาสที่ครูจะกลับมาสอนอีกก็มีน้อย นักเรียนจะย้อนกลับมาศึกษาอีกก็ไม่มีโอกาสเพราะ
ครูผู้สอนติดภาระกิจ หรือ นักเรียนไม่มีสื่อที่สามารถกลับมาย้อนดูได้ภายหลัง ทาให้นักเรียนมีผลผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ และในโรงเรียนยังไม่มีคุณครูท่านใดทาสื่อ เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีเพียงการสอนแบบ
บรรยายเพียงอย่างเดียว ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซึ่งสามารถนาไปช่วยแก้ปัญหา ทั้งยังมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนซึ่งยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน แก้ปัญหาการเรียนไม่ทันในชั้น
เรียนได้ ส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) ให้มีประสิทธิภาพามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนั กเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัด
ปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จานวนห้องเรียน 2 ห้อง จานวนนักเรียน 62 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2 โรงเรียนชุมชน
เทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการ
สุ่มเลือก 1 ห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ออกข้อสอบให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการเรียน ได้จานวน 20 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชา คอมพิวเตอร์ สาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จานวน
10 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
1. ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ผู้ เชี่ยวชาญด้านสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ จะเป็นผู้ที่ให้คาปรึกษาในด้านการออกแบบ และคาแนะนาในการวางแผน การออกแบบชุด
การสอน ซึ่งประกอบด้วย การออกแบบบัตรหรือกรอบต่างๆ วิธีการใช้สื่อประกอบต่างๆ เช่น ตัวอักษร ภาพต่างๆ
แผนภูมิ เสียง ตลอดจนการจัดทาสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ที่จ ะทาให้การสร้างชุ ดการสอนมีความเหมาะสม
สวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ให้อาจารย์ในสาขามาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจ
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
โดยการทาทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้อหา โดยคั ดเลือกข้อที่มีค่า ดัชนีค วามสอดคล้องระหว่า งข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์(IOC) มากกว่า 0.67 ขึ้นไป ได้จานวนข้อสอบทั้งสิ้น 20 ข้อ
3. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ได้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ จานวน 4 ด้าน มีรายการประเมินทั้งสิ้นจานวน 10 หัวข้อ ประกอบด้วย ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์
ด้านสื่อการสอนของบทเรียน ด้านเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และด้านการพัฒนาของนักเรียน
วิธีการดาเนินการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ให้
มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้
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1. ศึ ก ษาหลั ก การใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนและสถานที่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ บ ทเรี ย นเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทาโครงร่างสื่อด้วย Storyboard บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์
ดังภาพ 1-2 ประกอบด้วย หน้าปกของบทเรียนบทเรียน หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน นักเรียนจะต้องลงชื่อก่อนทุกครั้ง
และทาให้ครูผู้สอนทราบว่านักเรียนคนไหนเข้ามาเรียนผ่านบทเรียนบ้าง หน้าเมนูหลักที่จะลิงก์ไปยังหน้า หัวข้อ
เนื้อหา หน้าหัวข้อหลักของเนื้อหาที่จะลิ้งค์ไปยังหน้าเนื้อหา หน้าเนื้อหาจะเป็นเนื้อหาเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ประเภทต่ า ง ๆ หน้ า แบบทดสอบจะเป็ น แบบทดสอบที่ ใ ห้ นั ก เรี ย นท าก่อ นเรี ย น-หลั ง เรี ย น หน้ า แสดงผลของ
แบบทดสอบเมื่อนักเรียนทาแบบทดสอบเสร็จนักเรียนจะสามารถทราบคะแนนว่าตนเองได้เท่าไหร่ และหน้าชื่อ
ผู้จัดทาเป็นรายชื่อผู้ที่จัดทาสื่อ

ภาพที่ 1 บทดาเนินเรื่องส่วนนา

ภาพที่ 2 บทดาเนินเรื่องส่วนท้าย

3. พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เรื่ อ ง อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยโปรแกรม Power Point
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังภาพ 3-8

ภาพที่ 3 หน้าปกสื่อก่อนเข้าบทเรียน

ภาพที่ 4 หน้าลงชื่อเข้าสู่บทเรียน
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ภาพที่ 5 หน้าเมนูหลัก

ภาพที่ 7 แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

ภาพที่ 6 หน้าเนื้อหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 8 แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน

การนาบทเรียนไปใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์(นรสีห์วิทยาคาร) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในคาบ
เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน 4 ชั่วโมง โดยการให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเพื่อวัดความรู้ก่อนเรียน
จากนั้นจึงให้นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่พัฒนาขึ้น
2. วิเคราะห์ข้อ มูล และสถิ ติ ที่ใช้ ข้ อมู ลเชิ ง ปริ มาณคื อแบบทดสอบก่ อนและหลัง เรี ยนโดยใช้ สื่ อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
3. สอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัย
ดังนี้
ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาที่
6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การเรียน
ทดสอบก่อนเรียน (E1)
ทดสอบหลังเรียน (E2)

ประสิทธิภาพ
81.77
81.33

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80
80
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จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่านักเรียนทา
แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่ร้ าอยละ 81.77 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน มีค่าร้อยละ
81.33 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรกและ 80 ตัวหลัง มีค่า 81.77/81.33 ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และ
ผลลัพธ์ (E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ81.77/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร)
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ก่อนเรียน
20
30
หลังเรียน
20
*p < 0.25 t(.05, df 29) t = 1.69

̅
𝒙
11.70
16.43

S.D.
3.09
2.39

t

P

8.286*

0.00

จากตารางที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
20 ข้อ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนการทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 11.70 คะแนน คะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 16.43 คะแนน ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.25
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1.ด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
1. บทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
2. ภาพสอดคล้องกับเนื้อหา
2.ด้านสื่อการสอนของบทเรียน
3. การนาเสนอเนื้อหาง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4. ปริมาณของเนื้อหากาลังดี ไม่มากหรือน้อยเกินไป
5. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
6. แบบทดสอบเหมาะสม
7. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
3.ด้านเจคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อนักเรียน
9. นักเรียนชอบใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน
4.ด้านการพัฒนาของนักเรียนมาก
10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม
ภาพรวมของการประเมิน

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

4.53
4.40

0.72
0.80

มากที่สุด
มาก

4.43
4.43
4.37
4.43
4.47

0.72
0.76
0.80
0.76
0.76

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.43
4.50

0.72
0.62

มาก
มาก

4.30
4.43

0.78
0.74

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจระดับ มาก (𝑥̅ = 4.43, S.D. = 0.74) และ
เมื่อพิจ ารณารายข้อค าถาม พบว่า นักเรียนมีค วามพึง พอใจในด้า นกิจ กรรมการเรีย นรู้ ด้า นเจคติต่อบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.78, S.D. = 0.31) ด้านการพัฒนาของ
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นักเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.42) ด้านการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.47) และด้านสื่อการสอนของบทเรียน นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.44, S.D. = 0.47)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจั ยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน เรื่องอุปกรณ์ ค อมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
การเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) และผลลัพธ์
(E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.77/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรพงศ์ จินดาพานิช
และศุภกิจ พงศ์เศรษฐ์กุล (2560) ที่ได้ศึกษาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การประกอบและซ่อม
เครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านหา และด้านเทคโนโลยี
พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เฉลี่ยเท่ากับ 81.77/81.33 เนื่องจากเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ
เนื้อหาที่สร้างมีความเหมาะสมกับความรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญศรี นวลศรี (2556, หน้า 96)
ที่ได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า รูปแบบการ
นาเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการเรียนที่ต่างไปจากการเรียนแบบปกติที่สอน
ด้วยครู เพราะเป็นการนาเสนอเนื้อหาที่มีทั้งภาพ เสียง ข้อความ และกระตุ้นความสนใจด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ ทาให้
นักเรียนตื่นเต้นและสนใจที่จะเรียนตลอดเวลา จากความพึงพอใจที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุด
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ น หลั ง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.25 เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการทดสอบ โดยให้นักเรียน
ทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ไพศาล สุวรรณรัตน์ (2556) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.25 เนื่องจากผู้วิจัยได้ทา
การทดสอบโดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้ น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงเยาว์ เอี่ยมภาคีนิวัฒน์ (2547, หน้า 42) ที่ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่องคอมพิวเตอร์และการใช้งานสาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลัง เรียนสูง กว่า ก่ อนเรี ยนอย่า งมีนั ยสาคั ญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.25 ทั้ง นี้การเรียนโดยใช้ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้นักเรียนได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ซึ่งนับว่าเป็นเทคโนโลยีทาง
การศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เหมาะจะนามาใช้ในการเรียนรู้ตามศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้ผู้เรียนคิดได้
ด้วยตนเองสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และยังเป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ยิ่งขึ้นด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริรัตน์ กระจาดทอง (2555, หน้า 208) ได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
การเรียนรู้ พบว่า การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.25 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.43, S.D.
= 0.74) ทั้งนี้เนื่องจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ ทาให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียน
และเกิดความสนุกสนานในการเรียนที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับศิริภรณ์ โทอ่อน (2556) ที่ได้พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก
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เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลความพึงพอใจในระดับ
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิระพงศ์ ฉันทพจน์ (2564, หน้า 20) ที่ได้พัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อการเรียนรู้ พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ
มากที่สุด เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เข้าใจง่าย การจัดลาดับเนื้อหามีความเหมาะสม ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น การเรียนการสอนโดยใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ มีผลความ
พึงพอใจในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เช่น สาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
2. ควรนาวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ควบคู่กับวิธีการสอนแบบ
ต่าง ๆ เช่น การสอนแบบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนเทศบาล
วัดป่าโมกข์ (นรสีห์วิทยา) การทางานกลุ่มหรือการสอนแบบอธิบายให้เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งทางด้านเนื้อหาที่
สอดคล้องกับระดับความรู้ และรวมทั้งมีการประเมินผลการเรียนอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. ควรนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เข้าไปศึกษาทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
The Development of Online Electronic Book about Responsible Technology for
Grade 7 Students at Angthong Patthamarot Wittayakhom School
ปาลิตา ดวงดี1 สุปรียา หุ่นเสือ1 และชัยยศ เดชสุระ2
Palita Duangdee1 Supreeya Hoonsua1 and Chaiyos Dechsura2
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณทิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยี
อย่างมีความรับผิดชอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิยาคม 2) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมี
ความรับผิดชอบ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น เรื่อง การใช้
งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จานวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ / การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop an online electronic book) e-book(
about responsible technology for grade 7 students at Angthong Patthamarot Wittayakhom School,
2) compare learning achievement of students learning both before and after learning with online
e-book about responsible technology, and 3) study the satisfaction of students with online e-books.
The sample group used in this research was 40 grade 7 students at Angthong Patthamarot
Wittayakhom School, obtained by simple sampling. The research tools were 1) online e-books
about responsible technology, 2) an achievement test, and 3) a questionnaire. The research
statistics were mean, standard deviation and t-test. The results of the research were as follows: 1)
the quality of online e-books was at a high level, 2) the learning achievement of students was
higher than before learning at the statistical significance level of .05, and 3) the students were
satisfied with the online e-books with overall quality at the high level.
Keywords: Online E-book / Responsible Technology / Learning Achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าบวกกับความคิดสร้างสรรค์ที่ของมนุษย์ได้เกิดการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
ไม่รู้จบ จึงทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย รวมถึงการสื่อสารบนโลกที่พัฒนาแบบไร้พรมแดนเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ในการสื่อสาร ทาให้สามารถรับส่งข้อมูลที่รวดเร็วมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของสื่อ
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สิ่งพิมพ์ ที่เปลี่ยนรูปแบบจากตัวหนังสือบนกระดาษมาเป็นตัวอักษรดิจิทัลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถ
ดาวน์ โ หลดมาอ่ า นบนมื อ ถื อ และคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ เรี ย กว่ า E-book E-news E-magazine และ E-journal ตาม
สิ่งพิมพ์แต่ละประเภท หรือเรียกรวมกันว่า “สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์” (E-publishing) (ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล,
2557, หน้า 1) ดังนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงจัดว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับความสนใจจากนักการศึกษา
และผู้ทีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เนืองจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อทีมีการผสมสื่อหลายรูปแบบเข้า
ด้วยกัน อีกทั้งยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็วขึ้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีการจัดระบบการนาเสนอ
เนื้อหา และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้เป็นอย่างดี ให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเรียนรู้เนื้อหาสาระในเล่มได้ตามความ
สนใจ และความแตกต่างของแต่ละบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ฝึกทักษะหรือแบบฝึก แล้วสามารถตรวจสอบความรู้
ความข้าใจด้วยตนเองจากโปรแกรมที่มีอยู่ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (อาดีละห์ ลือแบบรางเห็ง และคณะ, 2564, หน้า
43) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นการนาเสนอเนื้อหาของหนังสือรูปแบบอิ เล็กทรอนิกส์ที่สามารถเผยแพร่บนระบบ
เครือข่าย โดยมีคุณลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือ หรือเว็บไซต์
ต่ า ง ๆ ตลอดจนมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ โ ต้ ต อบกั บ ผู้ เ รี ย นได้ และยั ง สามารถแทรกรู ป ภาพ เสี ย ง ภาพเคลื่ อ นไหว และ
แบบทดสอบ นอกจากนั้นสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการได้ และสามารถปรับปรุง ข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา
สามารถช่วยในการชักจูงผู้เรียนในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดได้ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้
และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้เร็ว สามารถย้อนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไม่เข้าใจ และสามารถเลือกเรียนได้ตามเวลา
และสถานที่ที่ตนเองสะดวก และสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย (สโรชา ภาระจ่า และอรนุช ลิมตศิริ, 2564, หน้า 291)
จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวิธีการสอนของครูที่สอนนักเรียนโดยการบรรยายตามหนังสือ หรือ การสาธิตให้นักเรียนดูเพื่อ
ปฏิบัติตาม นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจดจารายละเอียดเนื้อหาได้ทั้งหมด ทาให้ครูต้องอธิบายเนื้อหา และสอน
นักเรียนซ้าอีกครั้ง ส่งผลให้ครูต้องใช้ระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนเกินกว่าเวลาที่กาหนด ครูใช้สื่อการสอนทาง
เดียว ได้แก่ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด โทรทัศน์สาหรับฉายคลิปวิดีโอให้นักเรียนดู นักเรียนไม่สามารถใช้สื่อการสอน
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา และไม่สามารถทบทวนเนื้อหาความรู้ได้ตามต้ องการ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ครูกาหนด ห้องเรียนขาดสื่อการสอนประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงความประสงค์ที่จะพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ มีความ
น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนและเกิดความอยากศึกษาเนื้อหา ยังสามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้และ
ให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิยาคม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง
การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การ
ใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ
ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึ ง พอใจหลั ง จากเรี ย นด้ ว ยสื่ อ
การสอนหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
จ.อ่างทอง จานวน 14 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 538 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
วิทยาคม จานวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในงานวิจัย
เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
มีความรับผิดชอบสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมขอบเขตของเนื้อหาเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่อิงหลักสูตรแกนกลางประกอบด้วย
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาไม่เหมาะสม
3. ผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสม
4. แนวทางการพิจารณาเนื้อหาก่อนเผยแพร่ข้อมูล
5. การสร้างและแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของงาน
6. มารยาทในการติดต่อสื่อสาร
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีวิจัยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง เรื่องการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 ชุด
2. แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์
(E-Book) เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมี ความรับผิดชอบ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 10 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
วิธีการดาเนินการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งขั้นตอนการพัฒนาดังนี้
1. การวางแผน กาหนดปัญหาโดยจะกาหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเนื่ องจาก
นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนที่ครูได้ทาการสอนโดยวิธีการอธิบายเนื้อหาตามหนังสือเรียน ผู้วิจัยจึงได้จัดทา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายขึ้น มีผผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
และเกิดความสะดวกสบายในการเข้าไปศึกษาเนื้อหา
2. การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาและบทเรียนโดยการรวบรวบข้อมูลต่างๆภายในหนังสือเรียนเพื่อ
จัดสัดส่วนของเนื้อหาให้เหมาะสมกั บนักเรียนให้มีความครอบคลุมในเนื้อหาที่สอนการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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เน้นการสร้างสื่อให้มีตัวอักษรที่กระชับและเข้าใจง่าย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพื่อดึงดูดความน่าสนใจ ทาให้
นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย และสามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์นักเรี ยนโดยผู้วิจัยทาการศึกษา
สังเกตข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความสนใจต่อการเรียนรู้
3. การออกแบบ การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วจะจัดทาโครงร่างสื่อเป็นสตอรี่บอร์ดเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ความรับผิดชอบผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip snack และโปรแกรม
Adobe Illustrator CS6 ดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 6

ภาพที่ 1 หน้าปกสื่อก่อนเข้าบทเรียน

ภาพที่ 2 หน้าเมนูเลือกเนื้อบทเรียน

ภาพที่ 3 หน้าเนื้อหาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 4 หน้าเนื้อหาแนวทางปฏิบัติเมื่อพบเนื้อหาที่ไม่
เหมาะสม
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ภาพที่ 5 หน้าเนื้อหาผลกระทบการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่
เหมาะสม

ภาพที่ 6 หน้าเนื้อหามารยาท

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
1. ตรวจสอบคุ ณ ภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้ ง านเทคโนโลยีอย่า งมีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวน 3 ท่ า น ประเมิ น คุ ณ ภาพ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิช าเทคโนโลยี (วิท ยาการ
คานวณ) โดยผู้เชี่ยวชาญโดยการทาทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า 0.67 ขึ้นไป ได้จานวน 20 ข้อ
3. ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ออนไลน์
โดยการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาพบว่าได้แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 4 ด้าน มีรายการประเมินทั้งสิ้น
จานวน 10 หัวข้อ
การนาบทเรียนไปใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบที่พัฒนาขึ้น
ไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใน
คาบเรียนวิชาวิทยาการคานวณ จานวน 2 ชั่วโมง โดยการให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนเพื่อวัดความรู้
ก่อนเรียน จากนั้นจึงให้นักเรียนเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีอย่างมีค วาม
รับผิดชอบ ที่พัฒนาขึ้น
2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
3. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
สรุปผลการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัยตามจุดประสงค์การวิจัย ดังนี้
ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิยาคม แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการใช้ภาษา

̅
𝒙
4.13
4.22

S.D.
0.63
0.38

แปลผล
มาก
มาก
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
รายการประเมิน

S.D.
0.58
0.29
0.19
0.79

̅
𝒙
4.33
3.67
3.22
3.86

3. ด้านวัตถุประสงค์
4. ด้านลักษณะสื่อ ได้แก่ ตัวอักษร ภาพประกอบ
5. ด้านกิจกรรมประกอบชุดการเรียนการสอน
ภาพรวมการประเมิน

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 ท่า น มีค วามคิ ดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86, S.D. = 0.79) เมื่อพิจ ารณารายด้านของคาถาม พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่ด้านวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.58) ด้านภาษา (𝑥̅ = 4.22, S.D.
= 0.38) และด้านเนื้อหา (𝑥̅ = 4.13, S.D. = 0.63) รองลงมา คือด้านลักษณะสื่อ (𝑥̅ = 3.67, S.D. = 0.29) และ
ต่าสุด คือด้านกิจกรรมประกอบชุดการเรียนการสอน (𝑥̅ = 3.22, S.D. = 0.19)
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง เรียนด้วยหนัง สืออิเล็ก ทรอนิกส์อ อนไลน์ ที่
พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
40

คะแนนเต็ม
20
20

̅
𝒙

S.D.

t

P

12.28
15.05

1.49
1.24

10.80*

0.000

* p < .05 t(.05, df 39) t = 1.68
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบ Paired-Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 12.28 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.49 มีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย
เท่ากับ 15.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.24 เมื่อนาคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนคานวณค่า t มีค่า
เท่ า กั บ 10.80 และค่ า ที จ ากการเปิด ตารางเท่ า กั บ 1.68 ที่ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 สรุ ป ได้ ว่ า นั ก เรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. คาชี้แจงของกิจกรรมทาให้ฉันเข้าใจง่าย
2. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับฉัน
3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทาให้เข้าใจเรื่องที่เรียนง่ายขึ้น
4. ภาพประกอบในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทาให้เข้าใจง่าย
5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกในการใช้งาน
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ฉันรู้ได้ด้วยตนเอง
7. กิจกรรมในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สนุกสนาน
8. เนื้อหาความรู้จากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในการเรียน

̅
𝒙
4.50
4.40
4.45
4.45
4.43
4.40
4.45
4.40

S.D.
0.55
0.55
0.50
0.60
0.58
0.59
0.55
0.59

แปลผล
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้น (ต่อ)
รายการประเมิน
9. อยากให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ในการเรียน
เรื่องอื่น ๆ
10. อยากให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ในราย
วิชาอื่น ๆ
ภาพรวมการประเมิน

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

4.45

0.50

มาก

4.47
4.46

0.46
0.55

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจ ารณาผลความพึง พอใจของนัก เรี ยนที่มี ต่อสื่ ออิ นโฟกราฟิก ในภาพรวม พบว่า
นักเรียนทั้ง 40 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.46, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม พบว่า
นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดข้อที่ 10 คือ อยากให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ในรายวิชาอื่น ๆ (𝑥̅
= 4.70, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ ข้อที่ 1 คือ คาชี้แจงของกิจกรรมทาให้ฉันเข้าใจง่าย (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.55)
และต่าสุด คือ ข้อที่ 5 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความสะดวกในการใช้งาน (𝑥̅ = 4.35, S.D. = 0.58)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลจากการวิ จั ย การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ เรื่ อ ง การใช้ ง านเทคโนโลยี อ ย่ า งมี ค วาม
รับผิดชอบ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์พบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินหนังสือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยผู้เชียวชาญทั้ง 3 ท่าน มี
คุณภาพตามที่กาหนด คือ ผลการปประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.86 , S.D. = 0.79) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ งานของดวงดาว เดชเสน และคณะ (2561, หน้ า 2691) ได้ พั ฒ นาหนั ง สื อ อิเ ล็ กทรอนิก ส์ข องนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษา พบว่า รูปแบบในการนาเสนอเนื้อหาและภาพกราฟฟิกที่น่าสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจชื่นชอบ
ตั้งใจเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ มากขึ้น มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่
กาหนด จากความพึงพอใจที่ใช้ หนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ พบว่า อยู่นระดับในมาก แล้วยัง สอดคล้องกับ
ฉั ต รรั ต น์ โหตระไวศยะ (2564, หน้ า 119) ที่ ไ ด้ พั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ ช่ อ งทางการตลาดออนไลน์รู ป แบบหนั ง สือ
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับเกษตรกรผักปลอดภัยในจังหวัดนครปฐม ผลการวัดประสิทธิภาพคู่มือการใช้ช่องทางการตลาด
ออนไลน์รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.22, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์และด้านการใช้ภาษา รายด้านมีประสิทธิภาพอยู่ ใน
ระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ ด้านเนื้อหาสาระ ด้านการนาไปใช้ประโยชน์ ด้านการใช้ภาษา
ด้านการเรียนรู้ของผู้ใช้ และด้านที่มีระดับน้อยที่สุด คือ ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยหนังสืออิเล็ กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์ และทาการทดสอบโดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนเพื่อทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานของอภิรักษ์ นาเมืองน้อย (2564, หน้า 203) ที่ได้พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามเวลาที่สะดวกและเหมาะสม ตามความสนใจ มีการใช้
เสียง รูปภาพ ที่มีความสอดคล้ องกับเนื้อหามาใช้ ประกอบบทเรียน ทาให้ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาและจดจาง่าย เมื่อ
ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดสามารถย้ อนกลับไปทบทวนซ้าใหม่ได้ และเมื่อศึกษาจบเนื้อหาในแต่ละส่ วนแล้วจะมี
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เรียนฝึกทาเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจผู้เรียนสามารถประเมินผลและเห็นความสาเร็จของ
ตนเองได้ทันที และยังสอดคล้องกับวิจัยของอนรรฆพร สุทธิสาร และอัมพร วัจนะ (2564, หน้า 256) ที่ได้พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
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วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5E หลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทาให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหามากขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.46, S.D.
= 0.55) ทั้งนี้เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทาให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนในการเรียนที่มาก
ยิ่งขึ้น เพราะนักเรียนใช้ศึกษาหาความรู้ได้ด้ วยตนเองที่บ้านหรือทุกที่ที่สามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ตโฟนเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ ช่วยให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ได้อย่างดี อีกทั้ง
การออกแบบยังให้ความสาคัญกับการเลือกภาพกราฟิก โทนสี และการจัดวางองค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจของ
นักเรียนให้ชวนติดตามเนื้อหาอีกด้วย สอดคล้องกับงานของสมบูรณ์ มณีฉ่า และคณะ (2561, หน้า 11) ที่ได้พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนเว็บด้ว ยภาษา HTML สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก แล้วยังสอดคล้องกับ กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ และคณะ (2564, หน้า 128) ที่ได้พัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เรื่อง การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.56)
เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ ลั ก ษณะการออกแบบสื่ อ หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภายในประกอบด้ ว ยข้ อ ความตั ว อั ก ษร
ภาพกราฟิกประกอบเนื้อหา สอดแทรกวิดีทัศน์โดยใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาประยุกต์ใช้ทาให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. ควรให้คาแนะนาเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์แก่ผู้เรียนอย่างละเอียด
2. ควรออกแบบบทเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยแทรกวีดีโอ ภาพประกอบ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้มีความสนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่นๆ เพราะการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี
2. ควรศึกษาวิจัยด้านรูปแบบการสอนหรือวิธีการสอนแบบต่างๆ ร่วมกับการเรียนด้วยหนัง สือ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้ประยุกต์ในการพัฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ต่อไป
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การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา
The Development of Infographics for Learning about the Components of
Computer System for Grade 4 Students, Wat Champa School
พิชชาภรณ์ นะสอน1 วราพร กลับเป็นสุข1 และสุวิทย์ ไวยกุล2
Pitchaphon Nasorn1, Waraporn klubpensuk2 and Suwit Waiyakun2
1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลังเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อ
การเรียนรูท้ ี่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา จานวน
30 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินคุณภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรี ยนรู้ ที่
พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.50) 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.57)
คาสาคัญ: สื่ออินโฟกราฟิก / องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this research were to 1) develop infographic for learning based on
computer system components for grade 4 students at Wat Champa School, 2) compare their
learning achievements before and after learning with the developed infographics, and 3) study the
satisfaction of students with the developed infographics. The sample group used in this research.
were 30 students in grade 4 at Wat Champa School, who were selected by the purposive sampling.
Research tools were infographics for learning, achievement test, quality assessment form, and
satisfaction questionnaire. The research statistics were mean, standard deviation and t-test. The
results showed that 1) the infographic for learning had at the highest level (𝑥̅ = 4.53, SD = 0.50), 2)
The student’s learning achievement before and after implementing by the infographic for learning
were statistically significant at . 05, and 3) The students were satisfied with the infographic for
learning at high level (𝑥̅ = 4.29, SD = 0.57).
Keywords: infographic for learning / computer system components / learning achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 เน้นการจัดการศึกษาต้องยึด หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกับ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2560 -2579
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ที่ส่ง เสริมสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่ อตาราเรียน สื่อความรู้สื่อฝึกทักษะ ทั้ง ในลักษณะสื่อสิ่ง พิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย (คณะกรรมการ
การศึ กษาแห่ง ชาติ , 2542) ที่ได้ศึ กษาซึ่ง ในปัจ จุ บันนี้เทคโนโลยี ทางด้า นคอมพิว เตอร์ เข้า มามีบ ทบาทที่ ส าคั ญ
เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและการทางานต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยอานวยความสะดวกให้กับมนุษย์อีกด้วย
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการนาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในการผสมผสานกับ ความคิดสร้างสรรค์ ก็จะสามารถ
นามาใช้ประกอบกับการศึกษาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เ รียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่างมีเหตุผล สร้า งสรรค์ และมี
คุณธรรม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการนาข้อมูลยากๆ มาย่อยและเปลี่ยนเป็นรูปภาพทาให้การรับรู้ข้อมูล
เป็นไปได้ง่ายดายยิ่งขึ้น เป็นรูปแบบการจัดการข้อมูลที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศเป็นอย่างมาก อินโฟกราฟิก
จึงเข้ามามีบทบาท เพราะปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลลันทะลักจนไม่มีเวลาเพียงพอที่จะบริโภคข้อมูลทั้งหมดได้
อินโฟกราฟิกเข้ามามีบทบาทช่วยทาให้เราบริโภคข้อมูลได้ง่ายและเร็วขึ้น อินโฟกราฟิกเป็นศาสตร์และศิลป์แห่งการ
สื่อสาร เป็นการนาข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาทาให้เข้ าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยใช้ภาพกราฟิกที่สวยงามเป็นตัวช่วย อินโฟ
กราฟิกที่ดีควรมีลักษณะ 3 อย่างคือเรียบง่าย น่าสนใจและสวยงาม การเรียนรู้ของมนุษย์แบ่งได้เป็น 4 รูปแบบคือ
เรียนรู้จากการดู (visual) การฟัง (auditory) การสัมผัส (kinesthetic) และการอ่านและเขียน (read/write) ซึ่งคน
กว่า 65 เปอร์เซ็นต์ถนัดเรียนรู้ด้วยการดู 80 เปอร์เซ็นต์ ของการทางานของสมองนั้นเกี่ยวกับการรับรู้และประมวล
เป็นภาพ คนเราประมวลผลจากการดูรูปภาพได้รวดเร็วกว่าการอ่านตัวหนังสือ 60,000 เท่า และการสร้างอินโฟ
กราฟิกต้องคานึงถึง 3 อย่าง คือคอนเทนท์ การเล่าเรื่อง และดีไซน์ ดังนั้นการใช้อินโฟกราฟิกมาประยุกต์เป็นสื่อใน
การเรียนการสอนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ (ปิยพงษ์ ราศรี และนฤมล เทพนวล, 2561)
จากการสังเกตการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยเนื้อหา
เรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ครูผู้สอนจะจัดการเรียนการ
สอนโดยการอธิบายเนื้อหาตามหนังสือเรียน บางเนื้อหาในหนังเรียนเป็นนามธรรม ไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่ดึงดูด
ความสนใจ กระตุ้น อารมณ์ ของนักเรียน และนักเรียนบางคนไม่ตระหนักถึ งความสาคั ญเจตคติที่ดีที่มีต่อวิชา
คอมพิวเตอร์ ซึ่งทาให้พบปัญหาจากการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าว คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหา
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์ และเกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียนการสอน
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว ทางผู้ วิ จั ย จึ ง หาแนวทางแก้ ปั ญ หาในรายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ และการสื่ อ สาร
ประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีการนาเสนอข้อมูลเนื้อหาในปริมาณที่เยอะ
มีค วามหมายค่ อนข้า งซับซ้อน โดยจะนามาสรุปในรูปแบบของสื่ออินโฟกราฟิก จ านวน 5 ภาพ เพื่อให้เข้า ใจ
ความหมายของข้อมูลมากขึ้น ประกอบด้วยภาพนิ่ง โดยได้สร้างสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง องค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาบทเรียนจากสื่ออินโฟกราฟิกจึงส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่อ นและหลั ง เรีย นด้ ว ยสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก เพื่ อ การเรี ยนรู้
ที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรต้น
สื่ออินโฟกราฟิก

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยในครั้งนี้มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
ขอบเขตงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ โดยใช้เนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาผลการใช้สื่ออินโฟ
กราฟิกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด จ าปา
จ.พระนครศรีอยุธยา จานวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียนจานวน 30 คน
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา จานวน
30 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีเพียงห้องเรียนเดียวจึงใช้เป็น
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา ประเภทภาพนิ่ง จานวน 5 ภาพ
2. แบบประเมินคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
เป็ น แบบประเมิ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ คื อ มากที่ สุ ด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อ ยที่ สุ ด
ประกอบด้วย 5 ด้าน จานวน 15 ข้อ
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย น เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจสาหรับนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยสื่อ อินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
1. ตรวจสอบคุณภาพสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน จะประเมินคุณภาพของสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการ
เรียนรู้ และให้ข้อเสนอแนะนาไปปรับปรุงให้สื่อมีคุณภาพมากขึ้น
2. ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) ซึ่งจะทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ พบว่าข้อคาถามทุกข้อ
มีค่า IOC มากกว่า 0.67 ขึ้นไป
3. ตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ข้อคาถามที่
ใช้ในการทาแบบสอบถาม พบว่าข้อคาถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.67 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา ให้มีประสิทธิภาพจะแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้
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1. การวางแผน โดยจะกาหนดปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสารประกอบด้วยเนื้อหา เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา
บทเรียนที่ครูได้ทาการสอนโดยวิธีการอธิบายเนื้อหาตามหนังสือเรียน ทางผู้วิจัยจึงได้จัดทาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการ
เรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ ในการจัดการเรียน
ประเภทภาพนิ่ง จานวน 5 ภาพ ใช้ในการสอน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ง่ายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2. การวิเคราะห์ วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน โดยจะทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ภายในหนังสือเรียน
จั ด สั ด ส่ ว นของเนื้ อ หาให้ เ หมาะสมกั บ นั ก เรี ย น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก สอดคล้ อ งกั บ
จุดประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยกาหนดเนื้อหาจานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1) ฮาร์ดแวร์ 2) ซอฟต์แวร์ 3) บุคลากร
4) ข้อมูลสารสนเทศ เพราะการสร้างสื่ออินโฟกราฟิกจะเน้นที่ข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งจะใช้ข้อความและรูปภาพในการ
สื่อถึงเนื้อหาบทเรียนที่ค่อนข้างเข้าใจได้ยากวิเคราะห์นักเรียน โดยจะทาการศึกษาสังเกตข้อมูลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความสนใจต่อการเรียนรู้
3. การออกแบบ การจัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ จะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากได้ข้อมูลมาแล้ว โดยจะทาการร่างสตอรีบอร์ด เนื้อหาสาระ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ สร้างสื่ออินโฟกราฟิกตามการออกแบบ โดยเลือกภาพกราฟิก
จากเว็บไซต์ที่เผยแพร่บริการฟรี รวมทั้งมี การดัดแปลงให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ได้ออกแบบไว้ เลือกโทนสีเดียวกัน
ทั้ง หมด เพื่อให้ง านมีทิศ ทางเดียวกัน มีสีสันที่สดใส ชั ดเจน ง่ า ยต่อการอ่า น ซึ่ง มีขนาดของภาพกราฟิกขนาด
2480 x 3508 พิกเซล หรือขนาดเอกสาร A4 แนวตั้ง
4. การพัฒนา ได้พัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ประเภทภาพนิ่ง จานวน 5 ภาพ ดังภาพที่ 2 ถึง 6

ภาพที่ 2 หน้าปกของสื่ออินโฟกราฟิก

ภาพที่ 3 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่ออินโฟกราฟิก
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ภาพที่ 4 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่ออินโฟกราฟิก ภาพที่ 5 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่ออินโฟกราฟิก

ภาพที่ 6 ภาพประกอบคาบรรยายของสื่ออินโฟกราฟิก
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาแบบทดสอบ แบบประเมินคุณภาพสื่อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินความสอดคล้อง
2. ติดต่อโรงเรียนวัดจาปา เพื่อขอนาสื่ออินโฟกราฟิกไปทดลองใช้กับนักเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่
ได้กาหนดไว้ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา โดยใช้การเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกที่พัฒนาขึ้นเป็นสื่อในการประกอบในกิจกรรมการเรียน
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3. นาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นวั ด จ าปา ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ในคาบเรี ย นวิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ผู้ วิ จั ย ให้ นั ก เรี ย นท า
แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่เนื้อหาโดยการนาเสนอภาพสื่ออินโฟกราฟิกพร้อมทั้งอธิบายประกอบภาพทั้ง 5 ภาพ
และการใช้คาถามสุมนักเรียนตอบคาถาม และอธิบายไปพร้อมกับเนื้อหา หลังจากนั้นผู้วิจัยสรุปความรู้ที่ได้รับจากการ
เรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามข้อสงสัย ให้นักเรียนทาแบบสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนและหลังเรียน แล้วจึงดาเนินการสารวจความพึงพอใจสาหรับนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ข้อมูลเชิ งปริมาณคื อแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้ สื่อ
อินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test เกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่ อสื่อสื่ออินโฟกราฟิก แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 มีความคิดเห็นอยู่ในในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 มีความคิดเห็นอยู่ในอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก เพื่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง องค์ ป ระกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา โดยผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหา
ด้านภาษา
ด้านวัตถุประสงค์
ด้านลักษณะสื่อ
ด้านกิจกรรมประกอบ
ภาพรวมการประเมิน

S.D.
0.52
0.53
0.52
0.50
0.50
0.50

𝑥̅
4.47
4.56
4.67
4.33
4.67
4.53

แปลผล
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ในภาพรวม พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
3 ท่า น มีค วามคิ ดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.50) เมื่อพิจ ารณารายด้านของคาถาม พบว่า
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุด คือ ด้านวัตถุประสงค์ (𝑥̅ = 4.67, S.D. = 0.52) รองลงมา ระดับมาก
คือ ด้านเนื้อหา (𝑥̅ = 4.47, S.D. = 0.52) และต่าสุด คือ ด้านลักษณะสื่อ (𝑥̅ = 4.33, S.D. = 0.50)
ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยสื่ อ อิ น โฟกราฟิ ก เพื่ อ การเรี ย นรู้
ที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้
คะแนน
ก่อนเรียน

n
30

คะแนนเต็ม
20

̅
𝒙
10.53

S.D.
2.31

หลังเรียน

30

20

14.67

1.80

*p < .05 t (.05, df 29) t = 1.6991

t
9.478*

p
0.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบPaired-Sample t-test พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น
รายการประเมิน
1. คาชี้แจงของกิจกรรมทาให้ฉันเข้าใจง่าย
2. เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับฉัน
3. สื่ออินโฟกราฟิกทาให้ฉันเข้าใจเรื่องที่เรียนง่ายขึ้น
4. ภาพประกอบในสื่ออินโฟกราฟิกทาให้เข้าใจง่าย
5. สื่ออินโฟกราฟิกมีความสะดวกในการใช้งาน
6. สื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้ฉันรู้ได้ด้วยตนเอง
7. กิจกรรมในสื่ออินโฟกราฟิกสนุกสนาน
8. เนื้อหาความรู้จากสื่ออินโฟกราฟิกสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการเรียน
9. อยากให้มีสื่ออินโฟกราฟิกแบบนี้ในการเรียนเรื่องอื่น ๆ
10. อยากให้มีสื่ออินโฟกราฟิกแบบนี้ในรายวิชาอื่น ๆ
ภาพรวมการประเมิน

̅
𝒙
4.13
4.50
4.60
4.37
4.30
3.97
4.23
4.37

S.D.
0.63
0.51
0.50
0.49
0.60
0.49
0.63
0.56

แปลผล
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.13
4.27
4.29

0.51
0.58
0.57

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ในภาพรวม
พบว่า นักเรียนทั้ง 30 คน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.29, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณารายข้อคาถาม
พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดข้อที่ 3 คือ สื่ออินโฟกราฟิกทาให้ฉันเข้าใจเรื่องที่เรียนง่ายขึ้น
(𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ข้อที่ 2 คือ เนื้อหาที่เรียนมีความเหมาะสมกับฉัน (𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.51)
และต่าสุด คือ ข้อที่ 6 สื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้ฉันรู้ได้ด้วยตนเอง (𝑥̅ = 3.97, S.D. = 0.49)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดจาปา สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ พบว่า สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น อยู่ใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากผลที่ได้จากการพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมีคุณภาพตามที่กาหนด
คือ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด คือ (𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.50) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ทิชพร นามวงศ์ (2559, หน้า 6) ที่ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้
ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม ปั ญ ญานิ ย ม (Cognitive Theory) สรุ ป ไว้ ว่ า การน าทฤษฎี กลุ่ ม ปั ญ ญานิ ย ม (Cognitive
Theory) มาใช้ในการจัดเรียนการสอนจะช่วยแก้ไขปัญหาด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งเน้นการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดภายในระบบสมอง สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง ซึ่งเกิดจากการรับรู้ และสั่งสม
ประสบการณ์สามารถตีความหมาย และเชื่อมโยงประสบการณ์สามารถตีความหมาย และเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม
และองค์ความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อีกทั้งยังนารูปแบบการเรียนการ
สอนกระบวนการคิดสร้างสรรค์ (Synectics Instructional Model) มาใช้ร่วมกับการออกแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็น
สื่อที่มีทั้งเนื้อหาและภาพ ผ่านกระบวนการคิด จินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของดวงใจ พุทธเกษม (2560, หน้า 104) ที่ได้ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อความคิด
สร้างสรรค์และการเรียนรู้เป็นทีมด้วยกระบวนการแบบโครงงาน ผ่านอินโฟกราฟิก พบว่า ผลจากการประเมินอินโฟ
กราฟิก มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก และผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิก
เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละท าการทดสอบโดยให้ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบก่ อ นและหลั ง เรี ย นเพื่ อ ท าการเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาที่เรียนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรี เมืองมุสิ ก (2557, หน้า 925) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อ
การสอนด้ ว ยภาพอิ น โฟกราฟิ ก ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยวิ ช าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การหลั ก สู ต รครุ ศ าสตร์
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า สื่อการสอนด้วยภาพอินโฟกราฟิกมีประสิทธิภาพได้ตามเกณฑ์ของเมกุย
แกนส์ มีค่าเท่ากับ 1.09 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรา วาณิชวศิน (2558, หน้า 236) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของ
อินโฟกราฟิก (Infographic) ในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ” ที่สรุปไว้ว่า ศักยภาพของอินโฟกราฟิกในการเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรู้ ในมิติการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ความสาคัญในการใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการสอน และการเรียนรู้
มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสื่อการเรียนรู้จัดเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจความรู้สึก เพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์ สร้างสถานการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการคิด
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.29,
S.D. = 0.57) ทั้งนี้เนื่องจากสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาบทเรียนในการเรียน
ที่มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา วาณิชวศิน (2558, หน้า 236) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาศักยภาพของ
อินโฟกราฟิกในการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
คุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติสาคัญ มิติแรกคือ การใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ความเข้าใจ และการจดจาได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสาคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยผลการใช้อินโฟกราฟิก
เป็นเครื่องมือสื่อสาร พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟกราฟิกช่วยเพิ่มความน่าสนใจ
ความเข้าใจและการจดจาให้มากยิ่งขึ้น และมิติที่สองคือ การใช้อินโฟกราฟิก เป็นสื่อการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจใน
การเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ ต้องการ
โดยผลการใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยฉบับเดียวกันพบว่า อินโฟกราฟิกช่วยสร้างความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.82 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน (2557) ที่ได้พัฒนาสื่อ
สิ่งพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิก พบว่า การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิกอยู่ในระดับ
มาก เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย การเรียนการสอนโดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบอินโฟกราฟิกมีผลความพึงพอใจใน
ระดับมาก ดังนั้น การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง เพื่อนามาใช้เป็นสื่อการสอน จึงมีศักยภาพที่จะนามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความเข้าใจ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก และช่วยจดจาสิ่งที่น่าเสนอหรือ
ความคิดรวบยอดได้ง่ายกว่าการสื่อสารด้วยข้อความหรือคาพูดเพียงอย่างเดียว ด้วยประสิทธิภาพของการสื่อสารที่มี
อยู่ในอินโฟกราฟิก จึงควรพัฒนาสื่อการสอนเพื่อสนับ สนุนกระบวนการเรียนการสอน โดยการบูรณาการความรู้และ
ทักษะในการสร้างและพัฒนาสื่อการสอนอินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ แบบภาพนิ่ง ให้เป็นอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว
(Motion infographic) เพื่อให้เกิดความน่าสนใจยิ่งมากขึ้น
2. ควรนาสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และร่วมกับวิธีการสอนแบบต่าง ๆ เช่น การ
สอนแบบทางานกลุ่มหรือการสอนแบบอธิบาย เป็นต้น
3. ควรนาสื่ออินโฟกราฟิก เพื่อการเรียนรู้ ไปใช้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์เพื่อให้นักเรียนเข้าไป
ศึกษาทบทวนได้ทุกเวลา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรใช้ระยะเวลาในการติดตามพฤติกรรมมากขึ้น
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาไปใช้ในวิชาอื่นๆ
3. ควรนาสื่ออินโฟกราฟิกที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปทดลองใช้และประเมินผลการใช้
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การสร้างและพัฒนาระบบติดตามผลคาร้องขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
Creation and development of a system to follow up on the student's school
documents request Hat Yai Wittayalai Somboonkulkanya School in the COVID
pandemic situation
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มหาวิทยาลัยทักษิณ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาการประเมินผลและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2ครูคศ.1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบติดตามผลคาร้องขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 วงรอบดังนี้ (1) ศึกษาและ
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการรับเอกสารสถานศึกษา (2) สร้างและทดลองใช้ระบบติดตามผลคาร้อ งขอเอกสาร
สถานศึกษาของนักเรียนที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้งาน Google sites ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด (3) ปรับปรุงและสร้าง
คู่มือการใช้งานระบบ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนที่ขอรับบริการงานทะเบียนเกี่ยวกับการขอเอกสารสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใช้การหาข้อสรุปของการให้สัมภาษณ์
จากกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ข้อมูลสาคัญ
ผลการวิจัยพบว่า
1) ปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการงานทะเบียนเกี่ยวกับการขอเอกสารสถานศึกษา สรุปได้ 2 ด้าน ดังนี้ 1)
ด้านการรับรู้ผลการดาเนินการ และ 2) ด้านความผิดพลาดของการยื่นคาร้อง
2) ระบบติดตามผลคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรี ยนที่พัฒนาขึ้นโดยการใช้งาน Google sites ผ่าน
การสแกนคิวอาร์โค้ด
3) คู่มือการใช้งานจัดทาแบบออนไลน์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้งาน
คาสาคัญ: ระบบติดตาม / เอกสารสถานศึกษา / สถานการณ์โควิด
Abstract
The purpose of this research was to develop a system for following up on the student's
request for educational documents at HatYai Wittayalai Somboonkulkanya School. An action
research model was used in this research and was divided into 3 stages as follows: Stage 1 studying
and analyzing problems with receiving students’ school documents; Stage 2 creating and testing a
system for following up the students’ document requests at Hatyai Wittayalai Somboon Kulkanya
School by using Google sites through scanning QR code to check the list of school documents, and
stage 3 improving and creating a manual for the staffs. Each stages consist of 1) planning, 2) action,
3) observation, and 4) reflection. The sample was students who related to the students’ documents
request. The research instruments were interview forms. Data analysis in the research was
qualitative data analysis by using the conclusions of interview forms.
The results of the research are summarized as follow:
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1) Problems with receiving the students’ document requests can be summarized in 2
aspects; 1) the perception of the operation results and 2) the error of submitting the request
forms.
2) The system for following up students’ document requests at HatYai Wittayalai
Somboonkulkanya School was developed by using Google sites through scanning QR codes to
allow students to check the list of daily school document receipts.
3) User manual was made online/video clip with details about usage.
Keywords: following up system / The students’ document request / COVID pandemic situation
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ในมาตรา 22 กล่าวถึงการจัดการศึกษาจะต้องยึดหลักว่า ให้มี
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และในมาตรา 26 กล่าวถึงให้สถานศึกษาจัดการวัดประเมินผลผู้เรียนและวัดผล
ตามสภาพจริงตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลประเมินผล ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้
กาหนดเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษาจะต้องดาเนินการเป็น 2 ประเภท ได้แก่เอกสารหลักฐานการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด เช่น ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และเอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
กาหนด เช่น ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) ซึ่งเป็นหน้าที่ของงานทะเบียนวัดผลของโรงเรียนเป็นผู้ดาเนินการ
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544, หน้า 9-14)
งานทะเบียนวัดผลเป็นงานบริการสาหรับนักเรียน ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนทั้งหมด
ตั้งแต่แรกเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติส่วนตัว การศึกษา ผลการ
เรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ และเอกสารยืนยันการจบจากสถานศึกษานั้น ๆ อีกทั้งยังมีหน้าที่ให้บริการในการ
จัดทาเอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่การจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กาหนด การให้บริการจัดทาเอกสาร
หลักฐานการศึกษาของงานทะเบียนวัดผลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ จัดทาเอกสารตามที่กระทรวงกาหนดและ
สถานศึกษากาหนด 1 ครั้งในกรณีจบการศึกษาหรือย้ายออกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลั ยสมบูรณ์กุลกันยา และ
จัดทาเอกสารตามที่นักเรียนในโรงเรียนมายื่นคาขอใช้บริการในการขอเอกสารหลักฐานการศึกษาและต้องทางาน
เกี่ยวกับงานการจัดการเรียนการสอนไปพร้อม ๆ กับงานวิชาการ เช่น การลงทะเบียน การจัดตารางเรียนนักเรียนจึง
มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น การอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการ เป็นความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานโดยเฉพาะการน าระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ Management Information
System มาใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และนาเสนอ งานบริการ
กิจการนักเรียนโดยตรง (ภมร สุรพงษ์รัตน์ และคณะ, 2558)
เนื่องด้วยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 48 ห้องเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 33 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 81 ห้องเรียน มีนักเรียนประมาณ 3,593 คน จากจานวนนักเรียน
ที่มีจานวนมาก ความต้องการด้านการขอเอกสารจึงมากควบคู่กันไปด้วย โดยเอกสารที่นักเรียนสามารถยื่นคาขอจาก
งานทะเบียนวัดผลมี 2 อย่าง คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7) (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ) โดยมีเงื่อนไขคือต้องแนบรูปถ่าย 1 นิ้วครึ่งที่เป็นปัจจุบันแนบมากับใบคาร้องเพื่อติดยืนยันตัวตน
ในเอกสารสถานศึกษาที่ตนร้องขอยื่นใส่ไว้ในกล่องคาร้อง จากนั้นรอรับเอกสารหลังจาก 2 วันทาการ หรือระยะเวลา
ที่เร็วกว่านั้นเมื่อเอกสารเสร็จเรียบร้อย จากระยะเวลาที่ไม่ชัดเจนข้างต้น ทาให้นักเรียนไม่รู้เวลาที่แน่นอนในการมา
รับเอกสารของตน จึงต้องมาดูเอกสารหน้าห้องประชาสัมพันธ์บ่อยครั้ง แต่บางครั้งไม่ได้เ อกสารกลับไป เนื่องมาจาก
แบบคาร้องมีปัญหาจากการแนบรูปผิด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาให้เด็กเสียเวลาในการรอเอกสาร
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การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สื บ ค้ น ข้ อ มู ล และ
ประมวลผลข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งาน โดยการประยุกต์ใช้กูเกิล
แอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนงานแนะแนวทางการศึกษา อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากของผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
ในด้านการจัดการ และการจัดหาบุคลากรเพื่อดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ (กนิษฐา อินธิชิติ และคณะ, 2561) ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการสร้างระบบติดตามผลการขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล
กันยา เพื่อแจ้งให้นักเรียนเกี่ยวกับความพร้อมในการรับเอกสาร เพื่อแก้ปัญหาความชัดเจนในช่วงเวลาในการรับ
เอกสารสถานศึกษา และแบบคาร้องมีปัญหา โดยการพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ ขอเอกสารสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อย
แล้วที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ เพื่อเช็คความสนใจของนักเรียนในการนาระบบติดตามคาร้องขอเอกสาร
สถานศึกษามาพัฒนาต่อไป
ดังกล่าวในการสร้างระบบติดตามผลการขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโดยการพิมพ์รายชื่อนักเรียนที่
ขอเอกสารสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์จะนาผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักเรียนโดยการสังเกต มาพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ตลอดเวลา และสะดวกรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าจึงเข้าสู่ยุคเทคโนโลยี สารสนเทศอันส่งผลต่อความ
เจริญก้าวหน้าในวิทยาการทุกด้าน การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงการศึกษาทาให้การบริหาร และการเรียน
การสอน วิวัฒน์รูปแบบใหม่ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเอื้อประโยชน์และปฏิรูปการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเพิ่ม
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้ น ส่งผลให้ข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการศึกษา โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และมีความรู้ที่จะไปพัฒนาประเทศ
ดังนั้นการพัฒนาระบบติดตามผลการขอคาร้องขอเอกสารสถานศึกษาในครั้งนี้ จึงมีเทคโนโลยี และเว็บไซต์
เข้ามาช่วย นั่นคือ google sites โดยใช้ช่องทางการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้ามาสู่ระบบติดตามผลการขอคาร้อง
เอกสารสถานศึกษา และจากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจในการสร้ างและพัฒนาระบบติดตามผลการขอคาร้อง
เอกสารสถานศึกษา เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียน และคาดหวังว่าการสร้างและพัฒนาระบบติดตามผลการขอคาร้อง
เอกสารสถานศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถนามาใช้ได้จริงในงานวิชาการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบติดตามผลคาร้องขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา ในสถานการณ์โควิด
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัยคือ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
2. ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 3 วงรอบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 - เดือน
มกราคม พ.ศ.2565 ดังนี้
รอบที่ 1 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 – วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
รอบที่ 2 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 – วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565
รอบที่ 3 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565 – 18 มกราคม พ.ศ.2565
3. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน เป็นนักเรียนที่เข้าใช้บริการงานทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนมกราคม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน ได้แก่ 1) ครูผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจานวน 3 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวป้อน
(Input)

กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Product)

ผลลัพธ์
(Outcomes)

ส ภ า พ ปั ญ ห า ก า ร
ติ ด ตามผลค าร้ อ งขอ
เอกสารสถานศึ ก ษา
ของนักเรียน โรงเรียน
หาดใหญ่ วิ ท ยาลั ย
สมบูรณ์ กุลกันยา ใน
สถานการณ์โควิด

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ PAOR แบ่ง
ออกเป็น 3 วงรอบดังนี้ วงรอบ 1.
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับ
การรับเอกสารสถานศึกษา วงรอบ
2.สร้ า งและทดลอง ใช้ ระบบ
ติ ด ตามผลค าร้ อ ง ขอเอกสาร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ข อ ง นั ก เ รี ย น ที่
พัฒนาขึ้นโดยการใช้งาน Google
sites ผ่ า นการสแกนคิ ว อาร์ โ ค้ ด
และวงรอบ 3.ปรับปรุงและสร้าง
คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบติดตาม
ผลคาร้องขอ
เอกสาร
สถานศึ ก ษา
โดยการเข้ า
ใช้ ง านผ่ า น
Google Site

การเข้าใช้งานระบบมี
ความสะดวกต่ อ การ
เ ข้ า รั บ บ ริ ก า ร ข อ ง
นักเรียนและเจ้าหน้าที่
งานทะเบี ย น และลด
ก า ร ผิ ด พ ล า ด ข อ ง
เอกสารสถานศึกษาใน
สถานการณ์โควิด

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา (Feedback)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 45 คน เป็นนักเรียนที่เข้าใช้บริการงานทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง
เดือนมกราคม
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 4 คน ได้แก่ 1) ครูผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 2) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนจานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจั ยนี้เป็นการวิจัยเชิ งคุณ ภาพ ใช้ การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้ แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับการยื่นคาร้องขอเอกสารสถานศึกษา พบว่ามีปัญหาอะไรบ้างในการเขียนคา
ร้องยื่นขอเอกสารของนักเรียนในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา จากปัญหาที่พบเจอในการขอเอกสารสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูล
มีวิธีแก้ปัญหาต่างๆ นั้นอย่างไร
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับความคิดเห็น หากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการขอเอกสาร
สถานศึกษาของนักเรียน
ผู้ สั ม ภาษณ์ จ ะเป็ น ผู้ จ ดบั น ทึ ก ใช้ เ ทปบั น ทึ ก เสี ย งค าตอบของผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ โดยให้ ที่ ป รึ ก ษา
ตรวจสอบและพิจารณาคุณภาพของเครื่องมือ จานวน 2 คน ประกอบด้วยครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วงรอบที่ 1 ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการเข้ารับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานทะเบียน
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และเจ้าหน้าที่งานทะเบียนในการเข้ารับเอกสารสถานศึกษา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญจานวน 5 คน ได้แก่ 1) หัวหน้า
งานทะเบียน 2) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
วงรอบที่ 2 การสร้างและทดลองใช้ระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยบูรณ์กุลกันยา
2.1 ผู้วิจัยได้สร้างและทดลองใช้ระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เพื่อสร้างระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน
โดยการใช้ google sites ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง และสามารถมารับ
เอกสารได้ในเวลาที่ประกาศ ขั้นตอนนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการตามแนวคิดของเคมมิสและแมคแทคการ์ท (วีระยุทธ์
ชาตะกาญจน์, 2558) เพื่อดาเนินการพั ฒนาระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโดย
ดาเนินการเป็น 3 วงรอบ ซึ่งแต่ละวงรอบประกอบไปด้วย 1) การวางแผน (Plan) 2) การปฏิบัติ (Act) 3) การ
สังเกต (observe) 4) การสะท้อนผล (Reflect)
2.2 ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของระบบผู้ วิ จั ย น าระบบระบบติ ด ตามผลการขอค าร้ อ งเอกสาร
สถานศึกษาของนักเรียนที่สร้างขึ้น ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้แบบสัมภาษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทะเบียน 3 คน และนักเรียนที่มาใช้บริการเพื่อคุณภาพของการใช้ระบบนี้ วิเคราะห์ข้อมูล
เชิงเนื้อหา
วงรอบที่ 3 ปรับปรุงระบบและสร้างคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษา
ของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
3.1 ร่ า งคู่ มื อ การใช้ ง านและน าไปขอค าแนะน าจากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบบ จ านวน 1 คน 1)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1 คน เพื่อนาไปสร้างและพัฒนาคู่มือ
การใช้งานระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาฉบับสมบูรณ์
3.2 สร้างคู่มือการใช้งานฉบับจริงเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้การใช้ระบบติดตามผลแก่เจ้าหน้าที่
งานวิชาการหรือผู้รับผิดชอบระบบ
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการเข้ารับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา สรุปได้เป็นตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์รับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยาจาแนกตามขั้นปฏิบัติการ
ขั้นปฏิบัติการ
การวางแผน
การปฏิบัติการ

การสังเกต

การปฏิบัติการ
ศึ ก ษาปั ญ หาและวิ เ คราะห์ การเข้ า รั บ
เอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียน
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
การออกแบบข้อคาถาม การสัมภาษณ์ โดย
มีผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือหัวหน้าและเจ้าหน้าที่
งานทะเบียน

ผลการปฏิบัติการ
เลือกใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อจะ
ได้ ก าหนดขอบข่ า ยของปั ญ หา และหาแนว
ทางแก้ไขได้อย่างตรงจุด
คาถามหัวหน้าวิชาการ/เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
1.การยื่นค าร้องขอเอกสารสถานศึ กษาพบปั ญหา
อะไรบ้าง
2.มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
3.ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไรหากจะใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ผู้ วิ จั ย ท า ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ หั ว ห น้ า แ ล ะ ประเด็นปัญหาที่พบสรุปได้ 2 ด้าน 1) ด้านการ
เจ้ า หน้ า ที่ ง านทะเบี ย นด้ ว ยค าถามที่ รับรู้ผลการดาเนินการ 2) ด้านความผิดพลาด
ออกแบบข้างต้น
ของการยื่นคาร้อง

32

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์รับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยาจาแนกตามขั้นปฏิบัติการ (ต่อ)
ขั้นปฏิบัติการ
การสะท้อนผล

การปฏิบัติการ
นาประเด็นปัญหาที่พบมาวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการแก้ไข

ผลการปฏิบัติการ
จากการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาพบ 2 สาเหตุ
ที่ทาให้เกิดปัญหาและสรุปผลได้ว่า ผู้วิจัย
จาเป็นต้องสร้างระบบติดตามผลการขอคาร้อง
เอกสารสถานศึกษาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้

ผลการศึกษาวงจรที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสภาพปัญหาและ
แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พบว่า สภาพงานทะเบียนปัจจุบันที่ยังไม่ได้นาเทคโนโลยีและเว็บไซต์เข้ามาใช้ เพื่ อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบงานทะเบียนแบบเดิม ประเด็นปัญหาที่พบสรุปได้ 2 ด้าน 1) ด้านการรับรู้ผลการดาเนินการ
2) ด้านความผิดพลาดของการยื่นคาร้อง ด้านการรับรู้ผลการดาเนินการนักเรียนที่ยื่นคาร้องขอเอกสารไม่ทราบว่า
เอกสารที่ได้ดาเนินการขอนั้นสาเร็จ จึงไม่ได้มารับเอกสารทาให้เอกสารค้างเป็นจานวนมาก ด้านความผิดพลาดของ
การยื่นคาร้อง นักเรียนที่ยื่นคาร้องขอเอกสารไม่ทราบถึงผลการยื่นว่ามีปัญหาหรือไม่ เช่น รูปผิดขนาด กรอกข้อมูล
ไม่ครบ ฯลฯ ทาให้ไม่สามารถออกเอกสารให้ได้ ทาให้เสียเวลาในการเข้ามารับเอกสารในโรงเรียน ประเด็นแนวทาง
การแก้ปัญหา ให้มาดู ณ วันถัดไปโดยติดต่อผ่านงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ว่าคาร้องมีปัญหาหรือไม่อย่างไรโดยต่อสายมางานทะเบียนเพื่อชี้แจงรายละเอียด และดาเนินการแก้ไขส่งแบบคา
ร้องใหม่อีกครั้ง ประเด็นมีความคิดเห็นอย่างไรหากจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหา มีความยินดีและพร้อมที่จะ
รับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ เพื่อให้มีความสะดวก และทันสมัย
ตารางที่ 2 ผลการสร้างและทดลองใช้ระบบติดตามผลการขอเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่
วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจาแนกตามขั้นปฏิบัติการ
ขั้นปฏิบัติการ
การวางแผน
การปฏิบัติการ

การสังเกตการณ์

การสะท้อนคิด

การปฏิบัติการ
ผลการปฏิบัติการ
การเลือกใช้เทคโนโลยีและเว็บไซด์ที่เหมาะสมกับ เลือกใช้ Google Site ผ่านการสแกน
การติดตามผลเอกสารสถานศึกษา
คิวอาร์โค้ด เป็นระบบติดตามผลการ
ขอเอกสารสถานศึกษา
สร้ า งระบบ Google Site ติ ด ตามผลการขอ มีความถูกต้องและมีความเหมาะสม
เอกสารสถานศึ ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ งและให้ มี ค วาม ต่ อ การใช้ ง านในการติ ด ตามผล
เหมาะสมกับการใช้งานของนักเรียน
เอกสารสถานศึกษาที่นักเรียนได้ยื่น
คาร้องเอาไว้
ผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างในการขอ ระบบติดตามผลมีความเหมาะสมใช้
ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
งานได้จริง มีความถูกต้อง แต่ต้องมี
การปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ง่ายต่อ
การค้นหาของนักเรียน
น าค าแนะน าจากกลุ่ ม เป้ า หมายและผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ระบบติ ด ตามผลการขอเอกสารมี
สาคัญมาปรับปรุงเพิ่มเติม
ความถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งาน
ของนั ก เรี ย น และเจ้ า หน้ า ที่ ง าน
ทะเบียน จาเป็นต้องมีคู่มือการใช้งาน
ระบบ
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
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ผลการศึกษาวงจรที่ 2 ผลการสร้างและทดลองใช้ระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของ
นักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พบว่า
ระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
ที่สร้างขึ้น มีความถูกต้องและมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการติดตามผลเอกสารสถานศึกษาที่นักเรียนได้ยื่นคา
ร้องเอาไว้ แต่อาจจะมีการปรับปรุงระบบเพื่อความสมบูรณ์ และทาให้ระบบมี ประสิทธิภาพมากขึ้น ตามคาแนะนา
การให้สัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างในการขอข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จากนั้นจึงสรุปข้อมูลเป็นเชิงข้อความ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
1. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล
กันยา จากการสัมภาษณ์และสรุปผลเป็นเชิงข้อความ พบว่า
ระบบมีความเหมาะสมดีกับการนามาใช้ในงานนี้ มีความถูกต้องในการสร้างระบบติดตามผล และต้องมี
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในการประกาศรายชื่อการประกาศรายชื่อควรประกาศเป็นระดับชั้น และเรียงลาดับตาม
ห้อง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหากับนักเรียน และในเรื่องการลบรายชื่อควรลบเฉพาะคนที่ มารับเอกสารเรียบร้อยแล้ว
ส่วนรายชื่อที่เอกสารเสร็จแต่ยังไม่มารับควรคงไว้จนกว่านักเรียนจะมารับเอกสาร เพื่อให้นักเรียนตรวจว่าเอกสาร
ยังคงค้างอยู่ในกล่องรับเอกสาร หากระบบมีการปรับปรุงและพัฒนาจนสมบูรณ์สามารถนาระบบนี้ไปปรับใช้กับทุก
ฝ่ายงานของโรงเรียน ทั้งด้านการส่งคะแนนของกลุ่มสาระต่างๆ หรือแม้กระทั่งกลุ่มงานปกครอง ที่สามารถแจ้ง
คะแนนความพฤติให้กับนักเรียนทราบผลคะแนน ได้ตลอดปีการศึกษา เป็นการต่อยอดในการใช้เทคโนโลยีในการเข้า
มาช่วยงานในแต่ละฝ่ายของโรงเรียน
2. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อตรวจสอบความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ และนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบการติดตามผล พบว่า
ระบบมีความทันสมัยที่จะนามาใช้ในโรงเรียน เพราะว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นักเรียน
หรือบุคคลต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย จากทุกสถานที่ ทุกเวลา และได้ผลตอบรับการใช้งานที่ดีจากนักเรียน ทาให้
นักเรียนสามารถรู้ผลการยื่นคาร้องเอกสารสถานศึกษา รู้วันที่เอกสารดาเนินการเสร็จสิ้น และได้รับเอกสารครบทุก
คน หรือในกรณีที่การยื่นคาร้องมีปัญหา เช่น รูปผิดขนาด หรือใบคาร้องหาย ก็สามารถมาดาเนินการแก้ไขไ ด้
ทันเวลา และรับเอกสารตามที่ต้องการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหาการรอเอกสารที่ไม่ททราบวัน
เสร็จเรียบร้อยและติดตามผลคาร้องที่มีปัญหาได้ แต่เพื่อความสมบูรณ์ในการใช้งานระบบการติดตามควรมีการ
ประกาศรายชื่อแยกเป็นระดับชั้น เรียงลาดับตามห้อง เพื่อง่ายต่อการค้นหาของนักเรียน เนื่องจากการขอเอกสาร
สถานศึกษานั้น ทุกระดับชั้นมีโอกาสที่จะขอได้ทุกระดับชั้นและคิวอาร์โค้ดควรนาไปไว้หน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือ
หลาย ๆ ที่ในโรงเรียนเพื่อสามารถติดตามผลการดาเนินเอกสารได้ทันทีโดยไม่ต้องมาหน้าห้องทะเบียน
3. การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จานวน 3 คน เพื่อขอ
ความคิดเห็นจากการใช้ระบบติดตามผลและความต้องการในการใช้งานระบบติดตามผลต่อไปในห้องทะเบียน พบว่า
ระบบติดตามผลช่วยให้การปฏิบัติงาน สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากนักเรียนสามารถติดตามผลการ
ดาเนินเอกสารได้ด้วยตนเอง ทาให้ลดปัญหาการมารับเอกสารแล้วไม่พบเอกสารของตนเอง และเจ้าหน้าที่ประจา
ห้องก็ไม่ต้องเสียเวลามาหาให้ หรือสอบถามถึงวัน และเวลาที่ยื่นใบคาร้องขอเอกสารสถานศึกษา แล้วที่สาคัญระบบ
มีความน่าสนใจที่จะนามาใช้มาก เพราะว่าระบบช่วยลดปัญหาที่นักเรี ยนมารับเอกสารแล้วหาเอกสารไม่เจอ และยัง
สามารถแจ้งปัญหาให้กับนักเรียนทราบได้ แต่อาจจะมีการสร้างคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลสาหรับเจ้าหน้าที่
เพื่อทาให้เจ้าหน้าที่เข้าใจระบบและใช้งานระบบอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจัยได้วางระบบติดตามผลการขอเอกสารสถานศึ กษาอยู่ในเพจงานทะเบียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
สมบูรณ์กุลกันยา นักเรียนสามารถติดตามผลการขอเอกสารได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดหน้าห้องประชาสัมพันธ์
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ภาพที่ 2 เพจงานทะเบียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา

ภาพที่ 3 ระบบติดตามผล

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเอกสารสถานศึกษา

ภาพที่ 5 ระดับชั้น
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ภาพที่ 6 ติดตามผลการขอเอกสารได้โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ตารางที่ 3 ผลการปรับปรุงระบบการติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน และการสร้างคู่มือ
การใช้งานระบบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจาแนกตามขั้นปฏิบัติการ
ขั้นปฏิบัติการ
การวางแผน

การปฏิบัติการ

การสังเกตการณ์

การสะท้อนคิด

การปฏิบัติการ
สรุ ป ผลจากวงจรที่ 2 ในการน าผลการ
สั ม ภาษณ์ จ ากผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นระบบ
นักเรียนที่มาใช้บริการ และเจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียนมาวิเคราะห์ผลเพื่อปรับปรุงระบบ
และสร้ า งคู่ มื อ การใช้ ง านตามค าแนะน า
ของผู้ให้ข้อมูล
ปรับปรุงระบบตามคาแนะนา และร่างคู่มือ
การใช้งานระบบขึ้นมาจากนั้นนาร่างคู่มือ
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อนามาสร้าง
ฉบับจริง
ผู้ วิ จั ย น า คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ที่ ส ร้ า ง ใ ห้
เจ้ า หน้ า ที่ ท ดสอบการใช้ ร ะบบ และให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบของโรงเรียนประเมิน
ด้วยแบบประเมิน
จากการปรับปรุงระบบตามคาแนะนาของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ บริ ก ารจากระบบ
เรียบร้อย และมีการสร้า งคู่ มือ ปรับปรุง
คู่ มื อ ทดสอบการใช้ ง านระบบของ
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบบ

ผลการปฏิบัติการ
นักเรียนที่เข้าใช้บริการให้คาแนะนาว่า ควร
แยกการประกาศรายชื่ อ เป็ น ระดั บ ชั้ น เพื่ อ
ความสะดวกในการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่งาน
ทะเบียน ให้คาแนะนาว่าควรสร้างคู่มือการใช้
งานเพื่อให้เข้าใจและสะดวกมากขึ้น
ระบบมี ความชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น และจากการที่
ผู้วิจัยนาแบบร่างคู่มือไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เพื่อนามาสร้างคู่มือฉบับจริง พบว่า มีความถูก
ต้องและเข้าใจง่ายพอสมควร
เจ้าหน้าที่ใช้งานระบบติดตามผลได้ดีตามคู่มือ
การใช้งาน และมีผลการประเมินการใช้งาน
ระบบในระดับพอใช้
ระบบติ ด ตามผลมี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และใน
ส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบมีความรู้
ความเข้าใจในระบบมากขึ้นผ่านการใช้คู่มือ
และสามารถด าเนิ น ใช้ ง านได้ จ ริ ง ในงาน
ทะเบียน

ผลการศึกษาวงจรที่ 3 จากการจัดทาคู่มือการใช้งานระบบติดตาม และนาไปใช้งานพบว่า เจ้าหน้าที่
ทะเบียน มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบติดตามผลมากขึ้น สามารถอัพเดทรายชื่อ แก้ไขรายชื่อ อีกทั้งแก้ไข
หาได้เมื่อระบบเกิดขัดข้อง โดยมีผลประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ เมื่อแยกเป็น รายด้าน แยกได้ 2
ด้านคือ
1. ด้านความคล่องแคล่วและความถูกต้องของการใช้งานระบบติดตามผล พบว่า เจ้าที่หน้าห้องทะเบียน
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบติดตามผลมากขึ้น สามารถใช้งานระบบติดตามผลได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง
เป็นขั้นตอน และมีผลการประเมินด้านความคล่ องแคล่วและความถูกต้องของการใช้งานระบบติดตามผลอยู่ในระดับ
ดี
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2. ด้านความสม่าเสมอของการใช้งานระบบติดตามผล พบว่าเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน มีความใส่ใจในการใช้
งานระบบติดตามผล อัพเดทรายชื่อนักเรียนที่เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 1-2 วัน และมีผลการประเมิน
ความสม่าเสมอของการใช้งานระบบติดตามผลระดับพอใช้
จากการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการงานทะเบียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พบว่า
สภาพงานทะเบียนปัจจุบันที่ยังไม่ได้นาเทคโนโลยีและเว็บไซต์เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานทะเบียน
แบบเดิม นักเรียนไม่สามารถรับรู้ผลการดาเนินการเอกสารสถานศึกษา และไม่สามารถทราบได้ เมื่อมีปัญหาหรือมี
ข้อผิดพลาดของการยื่นคาร้องขอเอกสารสถานศึกษา จึงจาเป็นต้องสร้างระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสาร
สถานศึกษาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาในครั้งนี้ โดยผู้วิจัยทาการสัมภาษณ์หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ งานทะเบียน และได้รับ
คาแนะนามาปรับปรุงหรือเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้ระบบมีความทันสมัยต่อการใช้งาน มีความถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว
ในการบริการงานทะเบียน ทาให้ผลของระบบติดตามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
และในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบมีความรู้ความเข้าใจในระบบมากขึ้นผ่านการใช้คู่มือ และสามารถดาเนิน
ใช้งานได้จริงในงานทะเบียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ว่า
1. สภาพปัญหาการเข้ารับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ที่
พบ การการเข้ารับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน มีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อเวลานั้น มาจาก 2 สาเหตุ คือ
เอกสารมีเวลาเสร็จเรียบร้อยที่ไม่ชัดเจน และแบบคาร้องมีปัญหาจากการแนบรูปผิด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ทา
ให้เด็กเสียเวลาในการรอเอกสาร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวิภารัตน์ อุตนาม (2554) ได้พัฒนาระบบงานสาร
บรรณ โรงเรียนคาเพิ่มพิทยาอาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร เพื่อปรับปรุงระบบงานสารบรรณ ที่มีปัญหาด้านการ
จัดทาหนังสือราชการไม่ถูกต้องระบบงาน การรับส่งหนังสือดาเนินการไม่ตรงเวลา เก็บรักษาหนังสือราชการยังไม่
เป็นระบบ การทาลายหนังสือราชการผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าในขั้นตอนในการปฏิบัติหลังการอบรมระบบที่
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้น ทาให้ดาเนินการส่งเอกสารได้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น และการประยุ กต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของกนิษฐา อินธิชิต และคณะ (2561) ได้นาเทคโนโลยีกูเกิลแอปพลิเคชันมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนิ น งานต่ า งๆ สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด ข้ อ มู ล ด้ า นการแนะแนวทางการศึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม ความ
สะดวกสบายแก่ผู้ใช่งาน จะเห็นว่ามนุษย์สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมให้การทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การสร้า งและทดลองใช้ ระบบติ ดตามผลการขอค าร้องเอกสารสถานศึ ก ษาของนัก เรี ยนโรงเรี ย น
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เพื่อแก้ปัญหาการเข้ารับเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
ความแนะนาและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา ด้าน
ความถูกต้อง สิ่งที่ควรปรับปรุงและการนาระบบไปปรับใช้ในงานอื่น ๆ ของโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุล
กันยา มีความเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมดีกับการนามาใช้ในงานนี้ มีความถูกต้องในการสร้างระบบติด ตามผล
แต่อาจจะต้องมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติม และหากระบบมีการปรับปรุงหรือพัฒนาจนสมบูรณ์สามารถนาระบบนี้ไป
ปรับใช้กับทุกฝ่ายงานของโรงเรียน ซึ่ง ภมร สุรพงษ์รัตน์ และคณะ (2558) ได้ระบุการพัฒนาระบบสารสนเทศ ควร
สร้างโปรแกรมระบบบนเครือข่าย(Online) และมีการวิจัยและพั ฒนาระบบสารสนเทศที่ส่งผลต่อการบริหารจัด
การศึกษาครบทุกกลุ่มงานด้วย ดังนั้นผู้วิจัยควรจะขยายผลการใช้ระบบให้ครอบคลุมทุกคณะและหน่วยงาน และ
ติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบต่อไป อย่างไรก็ตามระบบที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน์ของการใช้งานระดับ
มากที่สุด แสดงว่า ระบบสารสนเทศสามารถพัฒนางานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พัฒนาระบบ ต้องจัดอบรม
ให้ผู้ใช้ระบบได้มีความสามารถและสนใจในการใช้ระบบมากขึ้น
3. การปรับปรุงและสร้างคู่มือการใช้งานระบบติดตามผลการขอคาร้องเอกสารสถานศึกษาของนักเรียน
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา พบว่า จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาหรับการใช้งานผ่าน
การศึกษาเรียนรู้จากคู่มือการใช้งานที่สร้างขึ้น สรุปได้เป็น 2 ประเด็น 1) ด้านความคล่องแคล่วและความถูกต้อง เจ้า
ที่หน้าที่งานทะเบียนสามารถใช้งานระบบติดตามผลได้อย่างคล่องแคล่ว ถูกต้อง เป็นขั้นตอนอยู่ ในระดับดี และ 2)
ด้านความสม่าเสมอ เจ้าหน้าที่งานทะเบียน มีความใส่ใจในการใช้งานระบบติดตามผล อัพเดทรายชื่อนักเรียนที่
เอกสารเสร็จสมบูรณ์ ภายในระยะเวลา 1-2 วันความสม่าเสมออยู่ในระดับพอใช้
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการเก็บข้อมูลกลุ่ มเป้าหมายให้ได้มากขึ้นกว่า เดิม เพื่อข้อมูลที่หลากหลายในการนามา
ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการสังเกตเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ให้มีความชัดเจนและสามารถมั่นใจต่อใน
ความเชี่ยวชาญต่อการใช้งานระบบติดตามผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาระบบในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในฝ่ายงานอื่น ๆ ในโรงเรียน
2. ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบและผู้มารับบริการ
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ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งการ เปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร
Results of teaching and learning by using computer-assisted instruction
on the change of technology (Internet), Science and Technology
(Computational Science) course for Mathayom Suksa 1 students at Watchara
Witthaya School Kamphaeng Phet Province
จักรพงศ์ สุขเกษม1 วิวัฒน์ ทวีทรัพย์2 และ ชัยรัตน์ บุม2ี
Chakkraphong Sukkasem1 Wiwat Taweesup2 and Chairat Bumee2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1)
เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้มี ประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยมีแหล่งข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) และด้านการวัด ผลประเมินผล/วิจัย
ศึกษา จานวน 3 ท่าน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ของโรงเรียนวัชรวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 25 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษา 2564 ได้จากการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(วิทยาการคานวณ) แบบสอบถามความพึงพอใจ
และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่าผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 84.00/
95.20 สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ 80/80 และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
(อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ส่วน
ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.57 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ : ผลการจัดการเรียนการสอน/บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/มัธยมศึกษา/วิทยาการคานวณ
Abstract
The objectives of the research were to: develop using computer-assisted instruction, find
out the efficiency of using computer-assisted instruction to meet the set criteria of 80/80, and
investigate the students’ satisfaction towards the using computer-assisted instruction. This was an
action research in classroom, which examined by 3 specialists; a specialist of science and
technology teaching management, and two specialists of evaluation. The sample was selected by
purposive sampling. They were 25 matthayom-1/1 students who were enrolling in 2021 academic
year at Watcharawitthaya School (SESA), Mueang, Kamphaeng Phet. The instruments used in this
study were computer assisted of electronic media (The Change of Technology: Internet) in the
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subject of computing science, questionnaire, achievement test. The collected data were analyzed
by using mean, standard deviation and t–test (dependent).
The results showed that the using computer-assisted instruction (The Change of
Technology: Internet) for matthayom-1/1 students had its efficiency of 84.00 / 9 5 .20 which was
higher than the set criteria of 8 0 / 8 0 , the students’ achievement of the unit (The Change of
Technology: Internet) after using computer-assisted instruction was significantly higher than those
of before at .05 level, and the satisfaction towards the using computer-assisted instruction was at
the highest level (𝑥̅ =4.57).
Keywords: achievement/teaching and management results using electronic media/secondary
education/computing science
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันการเรียนการสอนของนักเรียนในทุกระดับจาเป็นต้องอาศั ยสื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ตที่ได้มีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้กลายมาเป็นเครื่องมือชิ้นสาคัญ ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการพัฒนาด้านการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education)
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทาง การศึกษา ให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งเน้นการสร้าง
ระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรศึกษาที่มี ประสิทธิภาพ เอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศ เนื้อหาและความรู้ ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงอย่างหนึ่งในการช่วย เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ของการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ได้กาหนดแนวการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในเรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้จัดเนื้อหา
สาระและ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งให้ ฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ ความรู้มาใช้ป้องกัน และแก้ปัญหาจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ในทุกวิชา(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2542)
การจัดการศึกษาในปัจจุบันจึงได้มีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษามาใช้ในระบบการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
กิดานันท์ มลิทอง (2559) ได้กล่าวถึง คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง เมื่อ
มีการนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้นั้นจะทาให้การเรียนการสอนมีการโต้ตอบ กันได้ในระหว่างผู้เรียนกับเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ เช่ น เดี ย วกั บ การเรี ย นการสอนระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น ที่ อยู่ ใ นห้ อ งเรี ย นตามปกติ นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูล ที่ ผู้เรีย นป้อนเข้าไปได้ทันที เป็นการช่วยเสริมแรงให้กับ
ผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ การเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม หรือวิธีเรียนที่
จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า มีทั้งระบบ ภาพ เสียง ตัวอักษร ที่เป็นสื่อประสม หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบ กับผู้เรียนได้ทันที่สะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียนแต่ละครั้งและแต่ละปัญหา
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางระบบ
เครือข่ายผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไว้และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์ มาตรฐานได้อีก บทเรียน คอมพิวเตอร์อาจ
หมายถึ ง สื่ อ การสอนที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง ท าให้ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย นกั บ บทเรี ย นที่ อ ยู่ ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไป ได้ ทันที่เป็นการช่วยเสริมแรงแก่ผู้เรียน
ซึ่งบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งเสียงประกอบทาให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน
ด้วย
วัชรพล วิบูลยศริน (2556 ) ได้กล่าวถึง สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาขึ้นตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสาน
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สื่อมัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบแล้วนาเสนอและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อกันเป็นระบบเครือข่ายหรือ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และเรียกสื่อลักษณะนี้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-assisted instruction)
จินตวีร์ คล้ายสังข์ (2560) ได้ก ล่าวถึงสื่อการสอนกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า แนวโน้มเรื่องของ
สื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษานั้น พบว่า ในหลายประเทศได้มีความพยายาม ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนในวงกว้างและการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการ เข้าถึงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี ต่าง ๆ โดย
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและบทเรียน อิเล็กทรอนิกส์ ได้มีการพัฒนาเพื่อรองรับการทางานในเครื่องมือ
และอุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ ตาม วิวัฒนาการที่แปรเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แล็ปท็อป และสมาร์ท
โฟน ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าโปรแกรมในการพัฒ นาบทเรียนต่าง ๆ มีแนวโน้มจะสนับสนุนการพัฒนาบทเรียนใน
รูปแบบ ของโมบายแอบพลิเคชั่น (Mobile Application) มากขึ้น เพื่อตอบรับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้เรียนศตวรรษที่ 21
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2553) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ หรือเครื่องมือสาหรับการ
เรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์สาหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ อาจจัดเป็นลักษณะบทเรียนหน่วยการเรียน
หรือโปรแกรมการเรียน ฯลฯ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนาความรู้เกี่ยวกับการ
ดารงชีวิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันใน
สังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชี พรักการทางานและมีเจตคติที่ดีต่อ การทางาน สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ นั้นสามารถ
ใช้ สื่ อ ประกอบการเรี ย นการสอนได้ ห ลายรู ป แบบผู้ ส อนสามารถน ามาประยุ ก ต์ แ ละเลื อ กใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถของการเรียนของแต่ละคนไม่ว่าผู้เรียนเหล่านั้ นจะมีความสามารถในการเรียนอยู่ใน ระดับเก่ง ปาน
กลาง อ่อน ซึ่งสื่อการสอนนั้นมีทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์สื่อวัสดุอุปกรณ์ และสื่อวิธีการต่าง ๆ
จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวหากนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ประหยัดเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาบทเรียนในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน หรือที่โรงเรียนในช่วงเวลาว่าง หรือ ชั่วโมงซ่อม เสริม บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มากยิ่งขึ้นเพราะมีทั้งภาพ ตัวอักษร
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงสาหรับผู้ที่ขาดเรียนหรือเข้าเรียนช้าสามารถใช้สอนซ่อมเสริมหรือสอน กึ่งทบทวนเสริม
จากการสอนของครู และเปิดโอกาสให้ ผู้เรียนเรียนซ้าได้ตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับหลักความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลไม่ว่าผู้เรียนจะเป็น ผู้ที่เรียนเก่ง อ่อน หรือ ปานกลาง ก็สามารถที่จะศึกษาจนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ประโยชน์ที่มีต่อครูผู้สอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดเวลา ในการสอนได้ทาให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์
งานและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาเอาเนื้อหาเรื่ องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) มาสร้างเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเป็นการให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ ทาให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เป็นรายบุคคลสาหรับผู้ที่ขาดเรียนหรือเข้าเรียนช้าสามารถใช้สอนซ่อมเสริมหรือ สอนกึ่งทบทวนเสริม
จากการสอนของครู และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนเรียนซ้าได้ตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับหลักความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้ที่เรียนเก่ง อ่อน หรือ ปานกลาง ก็สามารถศึกษาจนเกิดความรู้ความเข้าใจ
ประโยชน์ที่มีต่อครูผู้สอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยลดเวลาในการสอนได้ ทาให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์
งานและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัด
กาแพงเพชร ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ)

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
- ความพึงพอใจของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ( อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร มีวิธีดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างการวิจัยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
3. การรวบรวมข้ อ มู ล ผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
4. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ห้องเรียน 10 ห้องเรียน
จานวน 234 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร
ห้องเรียน 1 ห้องเรียน จานวน 25 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เรื่องความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้วิจัยได้
เลือกใช้รูปแบบของการ ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งในแต่ละบทเรียนประกอบด้วยวัตถุประสงค์
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เนื้อหา บทเรียน แบบฝึกปฏิบัติ และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนโดยมีแบบทดสอบก่อนและหลังการเรียนจาก บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
1.1 วิเคราะห์เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่กาหนดไว้และศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ
1.2 กาหนดวิธีการสอนและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาแต่ละบทเรียน
1.3 เขียนรายละเอียดเนื้อหา โดยคานึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาสาระ วิธีการสอน
สื่อที่ ใช้รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ทางคอมพิวเตอร์สามารถทาได้ ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เขียนกรอบการสอนตาม หลักการ
สอนที่ได้ทาไว้ในขั้นการออกแบบบทเรียน
1.4 สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการสร้างบทเรียนตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อที่ 1.3
ด้วยโปรแกรม Adobe captivate
1.5 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาผู้วิจัย ได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านการสอนและทางานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา
ไม่ต่ากว่า 3 ปี ทาการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมและความถูกต้อง
ของภาษาที่ใช้ในเนื้อหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและให้ คาแนะนา จานวน 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านได้
ชี้แจงข้อบกพร่องและให้คาแนะนาเพื่อนามา แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน ได้มาจากเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ดังนี้
1. ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
2. นางโชติชญาน์ เรือนจรัสศรี
3. นางสาวสมิตานันต์ สุขมาก
โดยมีขั้นตอนดาเนินการ ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การทดลองใช้ ร ายบุ ค คลโดยน าการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ปรับปรุงตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยงและผู้เชี่ยวชาญไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนวัชรวิทยา จานวน 3 คน ซึ่งเป็นเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน (ทดลอง) เพื่อสังเกต
ปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานและข้อบกพร่อง
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข โดยการทดลองครั้งนี้ใช้คอมพิวเตอร์ 1
เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน
ขั้นที่ 2 การทดลองใช้กลุ่มย่อย กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโรงเรียนวัชรวิทยา
เป็นกลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียนคนละกลุ่มกับการทดลองขั้นที่ 1 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 3
คน ในแต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปานกลาง 1 คน และเด็กอ่อน 1 คน มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) แล้วให้นักเรียนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน ให้นักเรียนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอนจนจบ
เนื้อหาครบถ้วน จึงทาการทดสอบหลังเรียน (Post – Test) จากนั้นนาผลมาคานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เกณฑ์ 80/80 นอกจากนั้นสังเกตปฏิกิริยาของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสอบถามความคิดเห็นข้อบกพร่องในการใช้งานเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงบทเรียนต่อไป
ขั้นที่ 3 ทดลองภาคสนาม กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา ที่เป็น
กลุ่มทดลอง จานวน 25 คน มีการทดสอบก่อนเรียน (Pre - Test) แล้วให้นักเรียนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และใช้ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน แล้วทาแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน ให้นักเรียนเรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอนจนจบ
เนื้อหาครบถ้วน จึงทาการทดสอบหลังเรียน (Post - Test) จากนั้นนาผลมาคานวณหาประสิทธิภาพของบการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอนโดยใช้เกณฑ์ 80/80
ขั้นที่ 4 การหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) สาหรับนักเรียนชั้ น มัธยมศึ กษาปีที่ 1 ผู้วิจั ยได้
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ดาเนินการหาค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนที่นักเรียนทาได้จากการทากิจกรรมของบทเรียนและค่าเฉลี่ยร้อยละของ
คะแนนที่ นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ด้ า นการเรี ย นด้ ว ยการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน หลั ง การใช้ ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สูตร E1/E2
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ จากการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) มีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
2.1 กาหนดรูปแบบของข้อคาถาม และศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบผู้วิจัยเลือกสร้างแบบทดสอบ
เป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก หลักในการคิดคะแนนคือ ผู้เรียนตอบถูกได้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.2 สร้างแบบทดสอบโดยผู้วิจัยได้นาวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และเนื้อหาบทเรียนไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหากาหนดนาหนักเพื่อหาจานวนข้อสอบ ผู้วิจัยได้ออกข้อสอบตามระดับ พฤติกรรมด้านพุทธิ
พิสัย ให้สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินค่า
2.3 เขียนแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเขียนแบบทดสอบตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่
กาหนดไว้ในการเขียนยึดหลักตามหลักการเขียนแบบทดสอบประเภทเลือกตอบ ในขั้นนี้ผู้ วิจัยได้สร้างแบบทดสอบ
จานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปทาการทดสอบของผู้เรียน
2.4 ตรวจทานข้อสอบ คือ นาข้อสอบที่ใต้เขียนไว้แล้วมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง โดย
พิจารณาความถูกต้องว่าสามารถวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการได้หรือไม่ ภาษาที่ใช้ว่าชัดเจน หรือไม่ ตัวถูก
ตัวลวง เหมาะสมเข้าเกณฑ์หรือไม่ และทาการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
2.5 นาแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านการวัดผลทางการศึกษาตรวจสอบ และ
นาข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
2.6 การพิ จ ารณาความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หาของแบบทดสอบ ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบทดสอบให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนและทางานด้านงานวิเคราะห์และ ออกแบบระบบเป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบทดสอบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความสอดคล้องของ ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมไว้ ดังนี้
คะแนน +1
เมื่อมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและตามโครงสร้าง
คะแนน 0
เมื่อไม่แน่ใจ
คะแนน -1
เมื่อแต่ใจว่าข้อคาถามไม่ตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง
จากนั้นนามาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) ถ้าได้ค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า
ข้อคาถามนั้นเป็นข้อคาถามที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ถ้าได้ค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ให้นาข้อคาถามนั้นไปปรับปรุง
ใหม่
2.7 พิมพ์แบบทดสอบฉบับทดลอง ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์หรือมี ค่า IOC
เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 ขึ้นไป มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบโดยมีคาชี้แจงเกี่ยวกับแบบทดสอบ วิ ธีการตอบ จัดวาง
รูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสม
2.8 นาแบบทดสอบหาคุณภาพ หลังจากปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ ผู้เชี่ยวชาญแล้วจึง
น าแบบทดสอบไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 จ านวน 25 คน โดยนั ก เรี ย นเป็ น ผู้ ที่ เ รี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากนั้นจึงนา แบบทดสอบที่ผ่านกระบวนการทดสอบแล้วมาวิเคราะห์หาค่าความยาก
ง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (R) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยมีวิธีการวิเคราะห์ดังนี้
1. นาแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยากง่ายของแบบทดสอบ โดยพิจารณา
ข้อสอบที่มีค่าดัชนีความยากง่าย ในช่วงระหว่าง 0.20 - 0.80
2. น าแบบทดสอบมาวิ เ คราะห์ ห าค่ า อ านาจจ าแนก โดยพิ จ ารณาข้ อ สอบที่มีค่ า
อานาจจาแนกมากกว่า 0.20 และตัดแบบทดสอบที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ออก
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3. วิเคราะห์หาความเชื่ อมั่นโดยค านวณหาค่ า ประสิทธิภาพความเชื่ อมั่นที่อ ยู่ ใ น
เกณฑ์ที่ใช้ได้จะต้องมีค่าไม่ต่ากว่า 0.70 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เลือกสูตรของคูเคอร์ ริชาร์ดสัน
2.9 นาแบบทดสอบที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์มาพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง โดยพิมพ์ ไว้ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดยเน้นรูปแบบการพิมพ์ที่ประณีต และความถูกต้อง มี คาชี้แจงละเอียด
ชัดเจนเข้าใจง่าย โดยแบบทดสอบในคลังข้อสอบมีจานวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 20 ข้อ โดยจัดเก็บไว้ในคลัง
ข้อสอบ
3. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ) มีขั้นตอนในการสร้างดังต่อไปนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการสร้างแบบ ประเมิน
ความพึง พอใจของนักเรี ยนที่ มีต่ อผลการจั ดการเรีย นการสอนโดยใช้ บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ช่ ว ยสอน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ผู้วิจัยได้ขอ
คาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
3.2 วิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของการสอน
3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ
3.4 ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ)
3.5 นาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรีย นที่มีผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ) เก็บข้อมูลจากนักเรียนหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง ใช้เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การพัฒนาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปแปลผลเพื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินสื่อ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2537) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และแปลความหมายข้อมูล
ที่เป็นค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
มีคุณภาพระดับดีที่สุด
3.50 – 4.49
มีคุณภาพระดับดีมาก
2.50 – 3.49
มีคุณภาพระดับดี
1.50 – 2.49
มีคุณภาพระดับพอใช้
1.00 – 1.49
ยังต้องปรับปรุง
1.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านเว็บโดยใช้เกณฑ์ 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ , 2520) ใช้
สูตรดังนี้

X
N x 100
E1 
A
เมื่อ

E1
E2
∑x
∑F

คือ
คือ
คือ
คือ

F
และ E 2  N x 100
B
ประสิทธิภาพของกระบวนการ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
คะแนนรวมที่ได้จากการสอบย่อย หรือแบบฝึกหัด
คะแนนรวมที่ได้จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง
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เรียน
A
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบย่อย หรือแบบฝึกหัดทั้งหมด
ระหว่างเรียน
B
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
N
คือ จานวนผู้เรียน
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของจานวนคาตอบถูกจากการสอบย่อย
หรือแบบฝึกหัดระหว่างเรียน
80 ตั ว หลั ง หมายถึ ง คะแนนเฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนค าตอบถู ก จากการท า
แบบทดสอบหลังเรียน
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหากับจุดประสงค์ โดยหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด และประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา โดยใช้สูตร IOC ดังนี้
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2536, หน้า 124)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50
องค์ประกอบของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(อินเทอร์เน็ต) โรงเรียนวัชรวิทยา รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสอดคล้องกันอย่างแท้จริง
น้อยกว่า 0.50
องค์ประกอบของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
(อินเทอร์เน็ต) โรงเรียนวัชรวิทยา รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ไม่มีความสอดคล้องกัน
2.2 หาค่าความยากง่าย และอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใช้ วิธีการ
วิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์ ความยากของแบบทดสอบได้ในการคัดเลือกข้อสอบไว้ใช้ คือ ข้อที่มีอานาจอยู่ระหว่าง 0.20
ถึ ง 0.80 เพราะข้ อ ที่ ย ากเกิ น ไป (p <.02) และข้ อ ที่ ง่ า ยเกิ น ไป (p >.80) จะเป็ น ข้ อ ที่ มี อ านาจจ าแนกต่ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ( อินเทอร์เน็ต ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าอยู่ระหว่าง .20 -.80 จานวน 20 ข้อ
2.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) จานวน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ (วัญญา วิ
ศาลาภรณ.2531, หน้า 118 - 124)
1. ความยากง่าย (Difficulty
2. อานาจจาแนก (Discrimination)
3. ความเที่ยงตรง (Validity)
4. ความเชื่อมั่น (Reliability)
5. ความเป็นปรนัย (Objectivity)
3. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในแต่ละด้านโดยกาหนดค่า
(วิทยาการคานวณ) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (𝒙
คะแนน ดังนี้
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ค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็น
4.50 – 5.00
มากที่สุด
3.50 – 4.49
มาก
2.50 – 3.49
ปานกลาง
1.50 – 2.49
น้อย
1.00 – 1.49
น้อยที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนระหว่างบทเรียนและหลังเรียนของนักเรียน หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ( อินเทอร์เน็ต ) สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (E1,E2)
2. นาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนัยสาคัญ
ของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
3. นาแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) มาหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับใด
ผลการวิเคราะห์
1. การหาประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียน
(n)
25

คะแนนระหว่าง
เรียน
(20 คะแนน)
̅
𝒙
S.D.
16.80
1.22

E1
84.00

คะแนนหลังเรียน
(10 คะแนน)
̅
𝒙
9.51

S.D.
0.51

E2

ค่า
ประสิทธิภาพ
(E1/E2)

95.20

84.00/95.20

จากตารางที่ 1 ผลประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 25 คน ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 84.00/95.20 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน ปรากฏคะแนนดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้
**
P<.05

n
25
25

̅
𝒙
3.00
9.52

S.D.
1.68
0.51

t

Sig.

-24.01**

.000

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) รายวิชา
วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(N = 25)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้อย่างชัดเจน
ครูใช้วิธีการสอนที่ทาให้นักเรียนเข้าใจ
ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนขณะสอนอย่างทั่วถึงทุกคน
ครูให้โอกาสนักเรียนชักถามปัญหา
กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
นักเรียนสามารถอธิบายความหมายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้
นักเรียนได้รับความรู้แนวคิดทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ
สีสันสวยงามเหมาะสม
การจัดวางตาแหน่งบนจอภาพ
ขนาดและรูปแบบตัวอักษร
รวมค่าเฉลี่ย

𝑥̅

S.D.

4.72
4.52
4.48
4.32
4.68
4.56
4.44
4.72
4.68
4.60
4.57

.46
.51
.59
.63
.48
.65
.58
.46
.56
.50
.27

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
รายวิชา วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 พบว่า นักเรียนที่
เรียนโดยใช้ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) เมื่อพิจารณารายประเด็นสามารถจัดอันดับความพึงพอใจได้ดังนี้
อันดับที่ 1 ครูแจ้งจุดประสงค์ในการเรียนรู้อย่างชั ดเจน และสีสันสวยงามเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.72)
อันดับที่ 2 กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ และการจัดวางตาแหน่งบนจอภาพ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.68)
อันดับที่ 3 ขนาดและรูปแบบตัวอักษร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด(ค่าเฉลี่ย = 4.60)
อันดับที่ 4 นักเรียนสามารถออกแบบ และเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.56)
อันดับที่ 5 ครูใช้วิธีการสอนที่ทาให้นักเรียนเข้าใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)
อับดับที่ 6 ครูให้ความสนใจแก่นักเรียน ขณะสอนอย่างทั่วถึงทุกคน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย = 4.48)
อันดับที่ 7 นักเรียนได้รับความรู้แนวคิดทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.44)
อันดับที่ 8 ครูให้โอกาสนักเรียนชักถามปัญหา ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.32)
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สรุปผลการวิจัย
1. เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการ เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี
(อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/95.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
(80/80)
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยผลการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) พบว่า คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต ) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายการประเมิน ทุกรายการ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ความเหมาะสมของ
ขนาดรูปเล่ม ขนาดตัวอักษร รูปแบบการนาเสนอเนื้ อหาช่วยสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน เนื้อหาเหมาะสมสอดคล้องกับ
มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด มีความยากง่ายพอเหมาะ และจัดลาดับขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง ใบกิจกรรม มีคาถาม
ส่งเสริมให้สามารถคิดวิเคราะห์และสรุปความได้ดี ช่วยทาให้กระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนรู้มากขึ้น กระตุ้น
ให้นักเรียนมีความสนใจและต้องการติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่อง สามารถนาไปใช้ในการเรียนทบทวน และอ่านเสริม
ได้ คาดว่าตนเองจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และมีความสุขกับการเรียนการระบบอินเทอร์เน็ต
อภิปรายผลการวิจัย
การใช้ ผลการจั ดการเรี ยนการสอนโดยใช้ บ ทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ช่ ว ยสอน เรื่ องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกาแพงเพชร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ องการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/95.20 หมายความว่า นักเรียนได้
คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็นร้อยละ 84.20 และ
คะแนนเฉลี่ยจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 95.20 แสดง ให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
จึงเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพสามารถนาไปใช้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้นักเรียน
ศึ ก ษาควบคู่ กั บ หนั ง สื อ เรี ย นได้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ อาภาภรณ์ สุ ข ราช (2540) ได้ พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิ ช าเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา เรื่ อ งเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตร วิชานาฏศิลป์ ชั้นสูงปที่ 1พบวาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช วยสอนมีประสิทธิภาพ 83.56/84 สูงกว
าเกณฑที่ตั้งไวและสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สกนธ์ เรืองนุ่ม (2546) สรุปว่าบทเรียนคอมพิ วเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
วิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ งเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า น ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ พั ฒ นาขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
88.75/86.33 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นช่วยให้นักเรียนมีความรู้ใน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การ
จัดการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอนสูงขึ้น อาจเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิด ความต้องการที่ จะเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการ ได้รับผลป้อนกลับ จึงทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพจน์ พุฒวันเพ็ญ (2554) ที่ได้วิจัยเรื่อง
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการหลงัเรียนสูงกวา่ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 อัครวุฒิ จิ นดานุรักษ์ (2542) ที่พบว่ากลุ่มผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงกว่ากลุ่มที่เรียนโดยวิธีปกติ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการ เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.57) สอดคล้องกับงานวิจัยของ พุทธชาติ จินันทุยา (2541) ที่กล่าว
นักเรียนมีเจตคติต่อผู้เรียนบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 52.44 มีความเห็น
ด้วยอย่างยิ่งกับการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพียงพร ยะสะนพ (2552) ที่
กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนประกอบด้วยบทเรียนและการวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรูปแบบตัวหนังสือสีและ
ภาพกราฟิกสวยงามผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์และสามารถทราบผลการ
เรียนของนกัเรียนวา่ บรรลุถึงเกณฑ์ที่ตั้งหรือไม่มีการเสริมแรงจูงใจในการเรียนใหกับผู้เรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่อง มงคลชีวิตนี้เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนทาแบบทดสอบระหว่างเรียนจะสามารถตรวจคา
ตอบได้ทันทีซึ่งการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนได้ถูกต้องจะช่วยเสริมแรงให้แก่นักเรียนแต่หากผู้เรียนตอบผิดก็
สามารถยอ้นกลบัไปเรียนเนื้อหาได้ใหม่เพื่อสร้างความเขา่ใจมากขึ้ นด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องมงคลชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงานมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) ควรสอนโดยใช้ผล
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามความมุ่ง
หมายที่หลักสูตรต้องการ ควรเตรียมทรัพยากรในการจัดการเรียน เช่น คอมพิวเตอร์
1.2 ผู้ มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บการจั ด การศึ ก ษา ควรน าผลการวิ จั ย มาใช้ เ ป็น แนวทางในการสร้า ง
หลั ก สู ต รที่ เ หมาะสมต่ อ การเรี ย นการสอนสาระการเรี ย นรู้ ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(วิทยาการคานวณ) ในระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนโดยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ งการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (อินเทอร์เน็ต) ในลักษณะที่ให้เด็กนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ หรือ Workshop เพราะจะทา
ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด การกล้าแสดงออกทางความคิด
2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อส่งเสริมความรูและทักษะการสอนตามการประเมินของกลุ่มตัวอย่างอื่นท
เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนร่วมงานผู้ปกครอง นักเรียน ฯลฯ
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การพัฒนาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of line Bot application on algorithm design for
Secondary Grade 1
นลธวัช ชัยกันทอง1 สมชาย เมืองมูล2 และกนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว2
Nonthawat Chaikanthong1, Somchai Muangmool 2 Kanitkarn Punkaew2
1นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Line Bot
เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง
การออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลแม่
เมาะ (ชุมชน 1) จังหวัดลาปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 20 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบอัลกอริทึ ม
เพื่อแก้ปัญหา จานวน 3 แผน 2) แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test พบว่า
1. แอปพลิ เ คชั น Line Bot เรื่ อ งการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.22/86.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการ
ออกแบบอัลกอริทึม คิดเป็นร้อยละ 80.85 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: แอปพลิเคชัน / ไลน์บอท / อัลกอริทึม
Abstract
This research aims to 1) create and find the effectiveness of the Line Bot application on
algorithmic design for Secondary Grade 1 to be effective according to criteria 80/80 2) Study the
effectiveness index of Secondary Grade 1 studying with the Line Bot application on algorithm design
3) Comparing the achievements before and after classes of students studying with the Line Bot
application on algorithm design, Secondary Grade 1, samples of Secondary Grade 1 room 1 at Mae
Mau Kindergarten (Community 1), Lampang, Semester 2, 2020, 20 students obtained from simple
randomization using the classroom as a random unit. The tool includes 1) learning management
plan, learning unit, algorithm design to solve problems, 3 plans, 2) Line Bot application on algorithm
design, 3) academic achievement test. Statistics used in the research were percentages, averages,
standard deviations, and t-test.
1. The Line Bot application on algorithmic design for Secondary Grade 1 is as effective as
81.22/86.44, which meets certain criteria.
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2. The effectiveness index of Secondary Grade 1 studying with the Line Bot application
on algorithm design is 80.85 percent, indicating that the learner has made progress in learning.
3. Secondary Grade 1 studied with the Line Bot application on algorithm design had a
statistically significantly higher postsecondary achievement than before class at .05.
Keywords : Application / Line Bot / Algorithm
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายในด้านต่างๆ อย่าง
รวดเร็วด้วยมีผลจากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นที่ประเทศจะต้องเรียนรู้
และปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับกระแส
โลกไร้พรมแดนจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันทาให้เทคโนโลยีนั้นได้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับวิถีชีวิ ตความเป็นอยู่ของคนทุกคนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ โดยจะเห็นได้ว่าสถานศึกษาได้มีการนา
เทคโนโลยีมาใช้การเรียนการสอนมากขึ้น เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่าง สอนด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย
ห้องเรียนสมัยใหม่ มีสมาร์ทโฟน โปรเจคเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ
รู ป แบบของสื่ อ ที่ น ามาใช้ ใ นด้ า นการเรี ย นการสอนก็ มี ห ลากหลายและแอปพลิ เ คชั น (application) ก็ เ ป็ น อี ก
เทคโนโลยีที่ถูกนามาใช้ในการเรียนการสอนเช่นกัน เพราะปัจจุบันอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่
เช่น สมาร์ทโฟน มีการพั ฒนาแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองความต้องการผู้ใช้ในหลายๆ ด้านรวมทั้งการ พัฒนา
แอปพลิเคชันสื่อการสอนที่เรียกว่า m-Learning
การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ โมบายเลิร์นนิง (Mobile learning) คือ รูปแบบการเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์มือถือ
แบบพกพา ซึ่งปัจจุบันมีการนามาใช้งานกันอย่างกว้างขวางและมีจานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากพฤติกรรมการใช้
งานของผู้เรียนมีการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกันได้ง่ายและสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงโดยใช้อุปกรณ์
มือถือและสมาร์ทโฟน โครงสร้างและส่วนประกอบที่สาคัญของ M-learning (ธงชัย แก้วกิริยา , 2558) ประกอบไป
ด้วย 5 ส่วนประกอบดังต่อไปนี้ 1) M-LMS (Mobile Learning Management System) คือ ระบบจัดการเรียนการ
สอนที่ใช้สาหรับ Mobile มีหน้าที่ในการจัดการ การเรียนการสอน โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยดังนี้ ส่วนของผู้เรียน
เช่น บทเรียนที่ผู้เรียนต้องเข้าไปศึกษา ส่วนของผู้สอนที่มีหน้าที่ในการนาบทเรียนเข้าสู่ ระบบและผู้ดูแลระบบทา
หน้าที่บริหารจัดการระบบทั้งหมด 2) M-content คือ เนื้อหาบทเรียนสาหรับใช้งานกับโมบายเลิร์นนิง เนื่องจากการ
พัฒนาบทเรียนสาหรับอุปกรณ์มือถือมีข้อจากัดในหลายอย่าง เช่น พื้นที่การเก็บข้อมูล การแสดงผลกราฟิ ก และ
ขนาดของหน้าจอ จึงทาให้การพัฒนาบทเรียนสาหรับอุปกรณ์มือมีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบทเรียนแบบ
ปกติ 3) MCMS (Mobile Content Management System) มีหน้าที่ในการจัดการเนื้อหา รวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การสร้างเนื้อหาบทเรียนสาหรับ M-learning โดยระบบจัดการเนื้อหาของ Mobile มีหน้าที่เหมือนกับ CMS ที่ใช้กับ
ระบบ e-learning ปกติทั่วไปแต่ MCMS จะแตกต่างในส่วนของเมื่อทาการสร้างเนื้อหาโดยใช้สื่อมัลติมีเดียรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น MCMS จะมีระบบการบีบอัดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลงพอที่จะ
สามารถนาไปใช้งานระบบ M-learning ได้อย่างเหมาะสม 4) M-testing เป็นส่วนของแบบทดสอบของบทเรียนเพื่อ
ประเมินผลในการเรียนซึ่งแบบทดสอบจะแบ่งเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนและ 5) ส่วนของ
ผู้เรียน (M-learner) คือ ผู้เรียนที่ได้ทาการศึกษาบทเรียนที่เป็น M-learning ผู้เรียนจะหมายรวมถึงทุกกลุ่มผู้ใช้งาน
ที่ เข้ามาศึกษาบทเรียนที่อยู่ในระบบ
จะเห็ น ได้ ว่ า วิ วั ฒ น์ มี สุ ว รรณ์ (2555) การเรี ย นรู้ แ บบโมบายเลิ ร์ น นิ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง ทางเลื อ กที่ ห ลาย
สถาบันการศึกษานามาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยสามารถใช้
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งทรัพยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่ง
ความรู้อย่างไม่จากัดสถานที่และเวลาซึ่งเป็นวิธีในการจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้น โดยมี
เป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน สอดคล้องกับการเรียนรู้เกิดขึ้น
ได้จากเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์พกพา หรือเครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล และยังครอบคลุมถึงการใช้งานซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล
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ความรู้และการเข้าถึง ทาให้การเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสนองความต้องการที่
หลากหลายของผู้ใช้ มากขึ้นด้วย
จากที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษาสังเกตการณ์สอนโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าผู้เรียนสามารถติดต่อครูประจารายวิชาได้ยากในเวลา
นอกชั่วโมงเรียน เมื่อผู้เรียนมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชา ทาให้ไม่สามารถติดต่อกับครูประจารายวิชา
ได้ทันที จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถไขข้อสงสัยในเนื้อหารายวิชาได้ ส่ งผลให้ผู้เรียนบางคนไม่สามารถทาใบงานหรือ
การบ้านที่ได้รับหมอบหมายได้ จึงเป็นสาเหตุทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ ดังนั้นเมื่อนักเรียน
มีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาในรายวิชาควรทาให้ผู้เรียนได้ไขข้อสงสัยได้ทันทีและไม่ต้องคอยเป็นเวลานาน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ การสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน Line Bot
เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบปัญหาข้อสงสัยจากการตั้งค่าเนื้อหาหรือคาตอบไว้ที่
หลังบ้านแล้ว ยังสามารถไปดึงข้อมูลเนื้อหาในรายวิชาจากเว็บไซต์ของครูผู้สอนเองหรือกูลเกิลได้ด้วย แต่จะใช้งาน
ควบคู่กับการทา Rich Menu บริการของ LINE ChatBot สามารถตอบกลับผู้เรียนได้เองตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่
ครูผู้สอนไม่จาเป็นต้องมาคอยตอบเอง ช่วยให้ผู้ใช้งานแก้ไขปัญหาได้ในเบื้องต้นอย่างว่องไว ไม่ต้องรอคอยเป็น
เวลานาน จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้เรียนได้อย่างมากและผู้เรียนยังสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม หน่วยการเรียนรู้
การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้เรียนไม่สามารถไขข้อสงสัยในเนื้อหา
รายวิชาได้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองและช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง
การออกแบบอัลกอริทึม
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1. หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบ
ADDIE Model
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีประสิทธิผล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวน 38 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้อง 1 จานวน 20 คน

กระบวนการศึกษา
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
2. ศึกษาเนื้อหาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาการออกแบบและพัฒนา Line Bot
4. สร้างแอปพลิเคชัน Line Bot
5. นาเสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคุณภาพของแอป
พลิเคชัน
6. นาแอปพลิเคชันไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบ
อัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษา
1. ค่าดัชนีประสิทธิผล
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล แม่เมาะ
(ชุมชน 1) อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จานวน 2 ห้อง จานวน 38 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จานวน 20 คน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ ในการศึ กษาเป็นเนื้อหาในรายวิช าวิ ทยาการค านวณ หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบ
อัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งใช้บทเรียนจานวน 2 บท ประกอบด้วย
2.1 แนวคิดเชิงนามธรรม
2.2 อัลกอริทึมเบื้องต้น
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตั ว แปรอิ ส ระ คื อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น Line Bot เรื่ อ งการ
ออกแบบอัลกอริทึม
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ดัชนีประสิทธิผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot
เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน
Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
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4. ขอบเขตด้านเวลา
เวลาที่ใช้ในการดาเนินการศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน Line Bot ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทาการศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest
Design)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
แม่เมาะ (ชุมชน 1) อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จานวน 2 ห้อง ห้อง 1/1 และห้อง 1/2 จานวน 38 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 20 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา จานวน 3 แผน ดังนี้
แผนที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
แผนที่ 2 อัลกอริทึมเบื้องต้น 1
แผนที่ 3 อัลกอริทึมเบื้องต้น 2
2. แอปพลิเคชัน Line Bot รายวิชาวิทยาการคานวณ หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบอัลกอริทึม
เพื่อแก้ปัญหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในแอปพลิเคชันประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จุดประสงค์
การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเนื้อหา แบบทดสอบ เนื้อหาจานวน 2 เรื่อง ประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม
บทที่ 2 อัลกอริทึมเบื้องต้น
3. แบบทดสอบทดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่มีผู้ศึกษาสร้า งขึ้นซึ่ง เป็นข้อ
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อโดยผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และครอบคลุม
จุดประสงค์การเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยอาศั ย
เครื่องมือ 2 ประเภท ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้
ประกอบกับแผนการจั ดการเรี ยนรู้ จ านวน 3 แผน ใช้ เก็บข้อมูลระหว่า งการดาเนิ นกิจ กรรม ตั้ง แต่ต้นจนจบ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ทดสอบความรู้ของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งก่อนเรียนและ
หลังจากเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้ง 2 เรื่องเสร็จแล้ว ซึ่งใช้แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ โดยเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
หลังเรียน
2.2 นาคะแนนจากการทาแบบฝึกหัด และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
2.3 นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลัง เรี ยนมาวิ เคราะห์ เปรี ยบเที ยบ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนเทียบกับหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ IOC ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรูจ้ ากผู้เชี่ยวชาญ
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2. วิเคราะห์หาคุณภาพของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กาหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพจากค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
3. หาค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ที่ได้จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและนาเสนอแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไป
ใช้ปรากฏผลดังนี้
1. ผลการสร้ า งและการหาประสิท ธิ ภาพของแอปพลิเ คชั น Line Bot เรื่ อ งการออกแบบอั ลกอริทึม
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ได้แอปพลิเคชัน Line
Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม ประกอบด้วย ริชเมนู 6 เมนู มี คาชี้แจงหน่วยการเรียนรู้ บทเรียนจานวน 2
บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบ และ ช่องทางการติดต่อครู อีกทั้งยังมีระบบตอบกลับนักเรียนอัตโนมัติ
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้วิจัยนาเสนอภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน Line Bot ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
ผู้วิจัยได้นาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของ
แอปพลิเคชัน Line Bot กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จาวน 2 ครั้ง
แบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึมตามเกณฑ์
80/80
𝑵
3
15

ระหว่างเรียน
𝑨
60
60

∑𝒙

144
731

หลังเรียน
𝑬𝟏
80.00
81.22

𝑩
30
30

∑𝒀

73
389

𝑬𝟐
81.11
86.44

ค่าประสิทธิภาพ
𝑬𝟏 /𝑬𝟐
80.00/81.11
81.22/86.44
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จากตารางที่ 1 พบว่า แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม มีประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อ
หนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก 80.00/81.11 , 81.22/86.44 ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot
เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
ผู้วิจัยได้นาเสนอการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม
นาไปใช้จริงกับนักเรียนเกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จานวน 20 คน
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot
เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
𝑁
20

𝐴
30

𝑃1
203

𝑃2
524

𝐸. 𝐼.
0.8085

จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม มีค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8085 คิดเป็นร้อยละ 80.85 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
หลังจากผู้วิจัยได้นาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม ไปใช้จริงกับนักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 20 คน ได้ทาการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรีย น ด้วย
แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คะแนนสอบ

จานวนนักเรียน
(𝑵)

ก่อนเรียน
20
หลังเรียน
20
t(.05,19) = 1.7291

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙
10.15
26.20

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(𝑺. 𝑫)
2.64
2.93

ผลต่างคะแนน
(𝑫)

t-test

16.05

17.36

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า จากการเปิดตารางค่าวิกฤต t (Critical Values of t) df = 19 ที่ระดับ .05 เท่ากับ
1.7291 และค่า t ที่คานวณได้คือ 17.36 มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตของ t (ตาราง) สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยแอป
พลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้อภิปราย
ผลการศึกษาไว้ดังนี้
1. การสร้ า งและการหาประสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชั น Line Bot เรื่ อ งการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลของการสร้ า งแอปพลิเ คชั น Line Bot เรื่ อ งการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 พบว่ า
ได้แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง การออกแบบอัลกอริทึม ประกอบด้วย ริชเมนู 6 เมนู มี คาชี้แจงหน่วยการเรียนรู้
บทเรียนจานวน 2 บทเรียน แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบ และ ช่องทางการติดต่อครู อีกทั้งยังมีระบบตอบกลับ
นักเรียนอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง เนื่องจากแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีการจัดเรียง
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เนื้อหาเป็นขั้นตอนตามลาดับความยากง่าย มีรูปแบบการนาเสนอที่ทันสมัยและมีออกแบบให้มีความสะดวกต่อการ
ใช้งาน ไม่เปลืองทรัพยากรบนอุปกรณ์ที่ใช้ อีกทั้งยังนาหลักการของ ADDIE Model มาใช้ในการออกแบบตั้งแต่การ
วิเคราะห์ การออกแบบและสร้าง การตรวจสอบโดยผู้เชี่ ยวชาญ การประเมินผลและนามาปรับปรุงแก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อให้แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีความสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุภาณี ศรีอุทธา และสวียา สุรมณี (2558) เรื่องการพัฒนาเกมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนแท็บ
เล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ได้เกมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้
บนแท็บเล็ต เรื่อง ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการหาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีประสิทธิภาพแบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ง และแบบกลุ่มเล็ก คือ 80.00/81.11 และ 81.22/86.44 ตามลาดับ ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้ เป็น
เพราะผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผนที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 และนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เขี่ยวชาญเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
จึงนามาใช้จัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องเพื่อหาค่า IOC และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้ว
สามารถนาไปใช้ทดสอบกับผู้เรียนได้นอกจากนั้นการเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม
ยัง เป็นเรื่องใหม่สาหรับผู้เรียน ผู้เรียนจึ ง ให้ค วามสนใจในการศึกษาหาความรู้และทบทวนบทเรียนด้วยตัวเอง
จึ ง ส่ ง ผลให้ ผู้ เ รี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พรทิ พ ย์
วงศ์สินอุดม และศิวนิต อรรถวุฒิกุล (2559) เรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการ
เรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี
ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบทเรียนบนคอมพิวเตอร์พกพา ร่วมกับการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ร่ วมกันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ
81.33/82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 75/75 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อาพร มณีนิล , คุณอานันท์
นิรมล, และ กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ (2559) ที่ได้ พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผลการวิจัยพบว่า โม
บายแอปพลิเคชัน เรื่องระบบเลขฐาน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.77/85.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง
การออกแบบอัลกอริทึม
ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้ วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่อง
การออกแบบอัลกอริทึม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8085 คิดเป็นร้อยละ 80.85 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 นั่นแสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็นเพราะเนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบเป็นเนื้อหาในรายวิช า
เทคโนโลยี (วิทยาการคานวณ) หน่วยการเรียนรู้ การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา และยังใช้รูปแบบการทดสอบ
แบบออนไลน์ซึ่งจะง่ายและสะดวกต่อผู้เรียนในการทาแบบทดสอบและยังมีความแม่นยาสูงในการตรวจสอบคาตอบ
อีกทั้งผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนไปใช้ผู้ เชี่ยวชาญประเมินความ
สอดคล้องจุดประสงค์กับข้อคาถามเพื่อหาค่า IOC และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปใช้กับ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชัน
การเรียนรู้ เรื่องระบบย่อยอาหารของมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6618 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.18 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ นภารัตน์ บุตรแดงน้อย และสวียา สุรมณี (2560) ที่ได้ พัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล
สาหรับมัธยมศึกษาปีที่ 2. ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของเกมเพื่อการเรียนรู้ เรื่องตัวกลางการสื่อสารข้อมูล
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.62 หรือร้อยละ 62
3. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
แอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ก่ อ นเรี ย นด้ ว ยแอปพลิ เ คชั น Line Bot
เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.15 และหลังเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบ

59

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
อัลกอริทึม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.20 เมื่อนามาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบกว่านักเรียนที่เรียน
ด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ร ะดั บ .05 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แอปพลิ เ คชั น Line Bot เรื่ อ งการออกแบบอั ล กอริ ทึ ม นั้ น มี
ประสิทธิภาพและยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้จัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและยังใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผน
ที่ ผ่ า นการประเมิ น โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.83 และน ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จึงนามาใช้จัดการเรียนการสอน อีกทั้งผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนไปใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องจุดประสงค์กับข้อคาถาม
เพื่อหาค่า IOC และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนาไปใช้กับผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
เกตุแก้ว ยิ่งยืนยง (2562) ศึกษาเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันสาหรับการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
เพื่อส่ง เสริมทักษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ของนัก เรี ยนชั้ นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 1 ผลการวิจั ยพบว่า ผู้เรี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง เรียนสูง กว่า ก่ อนเรี ยน มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ธั ญ นั น ท์ สั จ จบริ บู ร ณ์ (2564) ที่ ไ ด้ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น ส าหรั บ การสอนบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์กราฟิกสาหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม จาเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟน
ตลอดเวลา ควรแจ้งให้นักเรียนล่วงหน้าให้เตรียมสมาร์ทโฟนมาเรียนให้ครบทุกคน
2. ในการใช้งานแอปพลิเคชัน Line Bot เรื่องการออกแบบอัลกอริทึม มีความจาเป็นต้องเชื่อ มต่อ
ระบบอินเทอร์เน็ตทุกครั้ง ซึ่งผู้ใช้จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่ใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ ที่มีเนื้อหาในเรื่องอื่นๆ ต่อไป
2. ควรพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์
3. ควรนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไปหาค่าความยากง่าย และอานาจจาแนก ก่อนนาไปใช้จริง
เพื่อทาให้แบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
Results of teaching and an engineering design process and Technology For the
students in matthayom 5 of KamphaengphetPittayakom school.
วราภรณ์ แผงผล1 และศรินญา หวาจ้อย2
Waraporn Pangpon1 and Sarinya Whajoy2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1) เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ ง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/ 80 และ2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ของโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาแพงเพชร จานวน 45 คน ซึ่งเป็นนักเรียนเรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การทดสอบประสิทธิภาพ E1 / E2คะแนนเฉลี่ย
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า (t-test แบบ Dependent)
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม มีค่าประสิทธิภาพ
82.78/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) คะแนนหลังจากการจัดการเรียนการสอนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอยู่ในโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ / กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม/ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
กาแพงเพชรพิทยาคม
Abstract
The purposes of the study were: 1) to determine an electronic book and an engineering
design process and Technology for the students in matthayom 5 of KamphaengphetPittayakom
school. To reach the efficiency of E/E2 as 80/80, 2) to compare score before and after the learning
an electronic book and an engineering design process and Technology for the students in
matthayom 5 of KamphaengphetPittayakom school, 3)to evaluate the satisfaction of the student
of KamphaengphetPittayakom school attending the an electronic book and an engineering design
process and Technology For the students in matthayom 5 of KamphaengphetPittayakom school.
The sample consisted of 45 students.Cluster sampling in used to identity the students of
KamphaengphetPittayakom school. The instruments used in the study were the electronic book
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and satisfaction assessment form. The descriptive statistics included Means, Standard Deviation,
and t-test dependent were used to analyze the data
Keywords: electronic book / design process / Secondary 5 of KamphaengphetPittayakom school
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษา วิชาออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
เป้าหมายในการออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มี
ทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์ โดย
เป็นสาระที่เกี่ยวกับการพัฒนา ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อดารงชีวิตในสังคมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทาง ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม(สสวท., 2560, หน้า 3)
จากการสัมภาษณ์ ค รูผู้สอนเกี่ ย วกับ การจั ดการเรีย นการสอนรายวิช าออกแบบเทคโนโลยี ระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า รายวิชาออกแบบเทคโนโลยี นักเรียนจะต้องเรียนเนื้อหาเทคโนโลยี
และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จาเป็นต้องทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม กระบวนการ
แก้ปัญหาพัฒนางานอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้ความรู้และทักษะ รวมทั้งความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อให้นักเรียน
สามารถสื่อสาร รวบรวมข้อมูล ประมวลผล และการนาเสนอข้อมูลจะส่ งผลให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติการค้นหาข้อมูล แสวงหาข้อมูล ทางานร่วมกัน
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จึงพิจารณาเห็นว่า
การเรียนการสอนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี โดยใช้แอพพลิเคชั่นจึงเป็นแนวทางพั ฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนของผู้เรียนให้น่าเรียนน่าสนใจ ซึ่งผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยแก้ไขปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- ความพึงพอใจของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ขอบเขตที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคมอาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชรที่เรียนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564
ตัวอย่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 ของโรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาแพงเพชร จานวน 45 คน ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนเรียนเก่ง เรียนปานกลาง และ
เรียนอ่อน ที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษา 2563 ได้จากการสุ่มแบบยกกลุ่ม (Cluster or Area Random Sampling)
เนื้ อ หาการวิ จั ย คื อ การใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ งกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม รายวิ ช า
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วิธีดาเนินการวิจัย
ผลการจัดการเรียนการสอนหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิง วิศวกรรม รายวิช า
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การหาประสิ ท ธิ ภ าพของผลการจั ด การเรี ย นการสอนหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ ง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/ 80
ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยผลการ
จัดการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ขั้ น ตอนที่ 3 การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนกาแพงเพชรพิท ยาคมอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ที่เรียนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2564
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นตอนในการหาประสิ ทธิ ภาพ ของหนัง สือ อิเล็กทรอนิก ส์ เ รื่องกระบวนการออกแบบเชิ ง วิศ วกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงานได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1. แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ส่วนนาของบทเรียน ภาพ
ภาษา ตัวอักษรและสี แบบฝึกหัด การจัดบทเรียน
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 2
เรื่อง
เรื่องที่ 1 เรื่อง ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เรื่องที่ 2 เรื่อง กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
โดยมี ขั้ น ตอนการน าหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ งกระบวนการออกแบบเชิ ง วิ ศ วกรรม รายวิ ช า
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีดังนี้
2.1 ผู้วิจัยศึกษางานวิจัยเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และศึกษา
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรหนึ่งในสี่กลุ่มสาระของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) มาตรฐาน ว 4.1 - ว 4.2
เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วย
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และ
สิ่งแวดล้อม
2.2 ดาเนินการสังเคราะห์ข้อค้นพบของงานวิจัย โดย
ขั้นที่ 1 ทาการศึกษาข้อค้นพบจากงานวิจั ยเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่เกิดจากการจั ด
กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี และการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับจัดการเรียน
การสอนรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนนั้น รวมทั้ง
ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
หลักสูตรที่มีมาตรฐานเป็นตัวกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนคือ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
มีทักษะ การคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาการ
คอมพิ ว เตอร์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ในการแก้ ปั ญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การประเมินผล การนาเสนอข้อมูลหรือ
สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชี วิตจริง การค้ นหาข้อมูลและแสวงหา ความรู้บนอินเทอร์เน็ต การประเมินความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือ บริการบนอินเทอร์เน็ต ข้อตกลงและข้อกาหนดในการใช้สื่ อหรือ
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ หลักการ ทางานของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์การรู้เท่าทันสื่อ กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์การใช้
ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบธรรม นวัตกรรมและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการดาเนินชีวิต
อาชีพ สังคม และวัฒนธรรม (สสวท, 2560, หน้า 4)
ขั้นที่ 2 ทาการอ่านข้อค้นพบของงานวิจัยให้เข้าใจ แล้วทาการเรียบเรียงสาระสาคัญของข้อ
ค้นพบเข้าด้วยกัน
ขั้นที่ 3 นาผลการวิจัยซึ่งเป็นผลจากการสังเคราะห์ข้อค้นพบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก
งานวิจัยของประหยัด ทีทา ซึ่งทาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานวิชาพฤติกรรมการสอน
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ประหยัด ทีทา, 2555) เพื่อ
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการ
คานวณ สาหรับนั กเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2551
2.3 นาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 2 เรื่อง ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่อหาความสอดคล้องขององค์ประกอบ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิ ช าออกแบบเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (index of
congruence : IOC) ประเด็นที่ตรวจสอบ ได้แ ก่ ส่วนนาของบทเรียน ภาพและภาษา ตัวอักษรและสี แบบฝึกหัด
การจั ด บทเรี ย นได้ ค่ า ดั ช นีค วามสอดคล้ อ ง (index of congruence : IOC) เท่ า กั บ 1.00 และมี ข้ อ เสนอแนะ
เพิ่มเติม
2.4 ปรับปรุงนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จานวน 20 ข้อ โดยมีกระบวนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3.2 ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
3.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อนาข้อมูลมาสร้างแบบทดสอบ
3.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ จานวน 20 ข้อ โดยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/เนื้อหา
3.5 น าแบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช าออกแบบเทคโนโลยี ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม ที่สร้างเสร็จเรี ยบร้อยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาการคานวณ และด้านการวิจัยเพื่อพั ฒนาการ
เรียนรู้ /วัดผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์ โดยหา ดัชนีความ
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สอดคล้อง (Index of Consistency : IOC) แล้วคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า IOC 0.50 ไว้ใช้ต่อไป โดยคัดเลือกไว้
จานวน 20 ข้อ
3.6 วิเคราะห์หาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
3.7 คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และค่าอานาจจาแนกที่มีค่าตั้งแต่ 0.20
ขึ้นไป และค่าอานาจจาแนกรายตัวลวงมีค่ามากกว่า 0 ขึ้นไปในขั้นนี้ผู้ศึกษาได้ทาการคัดเลือกข้อสอบที่ดีได้ทั้งหมด
20 ข้อ โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9418 ตามที่ต้องการ
3.8 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยมีการสลับข้อคาถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จานวน 10 ข้อ โดยมี
ขั้นตอนการสร้างดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลและเอกสารเกี่ยวกับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิชา
ออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม
4.2 สร้า งแบบสอบถามความพึง พอใจของนักเรี ยนโดยตั้ง คุ ณ ลักษณะให้ เหมาะสมกับบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม รวม 10
ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
4.3 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพึงพอใจแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of congruence : IOC)
เท่ากับ 1.00 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามคาเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ก่อนเรียน ผู้วิจัยได้ทาการทดสอบก่อนเรียน (pre-test) กับนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาออกแบเทคโนโลยีที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ จานวน 45 คน
2. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์รายวิชาออกแบเทคโนโลยีบนระบบจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนรู้
3. หลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาออกแบเทคโนโลยี
ได้ทาการทดสอบหลังเรียน (post-test) กับนักศึกษาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาออกแบเทคโนโลยีซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่ใช้ทดสอบก่อนเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา
4. นาผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนไปเปรียบเทียบความแตกต่าง โดย
นามาวิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์การประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ )
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สูตร t-test (independent samples)
3. การวิเคราะห์หาค่าความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส์วิชาออกแบบเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.00/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 1 แสดงผลประสิทธิภาพของผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียน
(n)
45

คะแนนระหว่าง
เรียน
(20 คะแนน)
̅
𝒙
S.D.
16.56
1.67

E1
82.78

E2

ค่า
ประสิทธิภาพ
(E1/E2)

85.00

82.78/85.00

คะแนนหลังเรียน
(20 คะแนน)
̅
𝒙
17

S.D.
1.11

จากตารางที่ 1 ผลประสิ ท ธิ ภ าพของผลการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ รื่ อ ง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยา
คม จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จ านวน 45 คน ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่ า การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 82.78/85.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 45 คน ปรากฏคะแนนดังนี้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้

n
45
45

̅
𝒙
8.24
17

S.D.
2.60
1.11

t

Sig.

--24.527**

.000

** P<.01

จากตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังที่เรียนด้วยผลการจัดการ
เรียนการสอนโดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกาแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.26) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายการประเมินทุกรายการ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 3 แสดงค่ า เฉลี่ ย ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บ ความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (N = 45)
ที่
1
2
3
4

รายการ
ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน
ครูใช้วิธีการสอนที่ทาให้นักเรียนเข้าใจ
ครูให้ความสนใจแก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน
ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา

X

S.D.

4.20
4.33
4.20
4.30

.61
.66
.61
.54

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (N = 45)
(ต่อ)
ที่
5
6
7

รายการ

กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
นักเรียนมีความเข้าใจกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนกระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม
8 นักเรียนสามารถเข้าใจความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
9 นักเรียนสามารถเข้าใจและนาข้อมูลการออกแบบเชิง
วิศวกรรมไปใช้ในการจัดทาผลงาน
10 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้
รวมค่าเฉลี่ย

X

S.D.

4.13
4.03

.68
.62

ระดับ
ความพึงพอใจ
มาก
มาก

4.23
4.27

.63
.69

มากที่สุด
มากที่สุด

4.37

.49

มากที่สุด

4.53
4.26

.57
0.33

มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบ
เทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า การพิจารณาความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3
คน โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสม เท่ากับ 1.00 เนื่องจากผู้รายงานได้วิเคราะห์ งานวิจัยเกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาที่
เกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคานวณ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อ
นามาใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน และศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในรายวิชาออกแบบเทคโนโลยี เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีจุดเน้นเพื่อ
ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถที่ทัดเทียม กับนานาชาติ ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ แก้ปัญหาที่หลากหลาย มีการทา กิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งในปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไป โรงเรียนจะต้องใช้ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้มีการย้าย
สาระเทคโนโลยี ออกจากกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี มาอยู่ ใ นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยี ทั้งการออกแบบและเทคโนโลยี และวิทยาการคา นวณ เป็นพื้นฐานที่
สาคัญ และเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี สสวท. ว 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีเข้าใจแนวคิดหลักของ
เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมผู้รายงานจึง
เห็นความสาคัญของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะนามาใช้เป็นสื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว เพื่อให้
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/85.00ซึ่ง สูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้ง ไว้ (80/80)
เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการทั้งหมด ซึ่งแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาบทเรียนได้ผ่านการตรวจสอบบทเรียนที่
พัฒนาขึ้นจึงมีการนาเสนอที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ มีรูปแบบที่น่าสนใจ นาเสนอเนื้อหาเป็นลาดับ
ขั้นตอน โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และไม่จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน อีกทั้งบทเรียนมี
ภาพ วีดิทัศน์ สี เสียง มีเนื้อหาถูกต้องและครบถ้วนทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรตินฎา พฤฑฒิกุล (2561,
บทคัดย่อ) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย Google application
สาหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ 82.50/83.13 ตามที่กาหนดไว้ เพชราวลัย ถิระวณัฐ
พงศ์ (2558, บทคัดย่อ) ทาการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google
Apps. for Educationสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพ
81.37/85.44 และงานวิจัยของธีรนุช เหมพันธ์ (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ เรื่องความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.93/86.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบ
เชิงวิศวกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการ
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรตินฎา พฤฑฒิกุล (2561, บทคัดย่อ)
คะแนนหลังจากการฝึกอบรมด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์ด้วย
Google application สูงกว่าก่อนฝึกอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 งานวิจัยของเพชราวลัย ถิระวณัฐ
พงศ์ (2558, บทคัดย่อ) ทาการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google
Apps. for Educationสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาพบว่าผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาที่เรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของธีรนุช เหมพันธ์
(2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณา พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กีรตินฎา พฤฑฒิกุล
(2561, บทคัดย่อ) ได้ทาวิจัยเรื่อง ได้ศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์
ด้วย Google application สาหรับครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมความพึงพอใจของครูโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคมที่มี
ต่ อ บทเรี ย นอยู่ ใ นโดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก งานวิ จั ย ของเพชราวลั ย ถิ ร ะวณั ฐ พงศ์ (2558, บทคั ด ย่ อ )
ทาการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for Education
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีผลการวิจัยพบว่านักศึกษามึความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และงานวิจัยธีรนุช เหมพันธ์ (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การโฆษณาผลการวิ จั ย พบว่ า นั ก ศึ ก ษามึ ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคานวณ ควรนาบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศ วกรรม รายวิชา ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่
ผู้รายงานพัฒนาขึ้นไปใช้ประกอบ การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วิชาออกแบบเทคโนโลยี ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาออกแบบเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนควรแนะนากาใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รายวิชา
ออกแบบเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้กับนักเรียน เพื่อนักเรียนจะได้ศึกษาตามความสนใจ และเวลาของ
นักเรียนแต่ละคน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในลักษณะการบูรณาการกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น ๆ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลาย และเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย
เอกสารอ้างอิง
กีรตินฎา พฤฑฒิกุล. (2561). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการฝึกอบรม เรื่องการสร้างข้อสอบออนไลน์
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มหาวิทยาลัยบูรพา.
ประหยัด ทีทา. (2555). การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งแบบผสมผสานวิชาพฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์. (2558). การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้นวัตกรรม Google Apps. for
Education สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ.
ธีรนุช เหมพันธ์. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาสาหรับ
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพือ่ ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Enhance the learning achievement of computational science courses for
Grade 3 students at Anubanlampang (Khelangrat-anusorn) with multimedia
ชวัลรัตน์ แนวราช1 และชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง2
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2563 โรงเรียนอนุบาลลาปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ห้อง ป.3/1 จานวนนักเรียน 40 คน พบว่า บทเรียนมัลติมีเดีย
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และ บทเรียนมัลติมีเดีย มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย / ทักษะการแก้ปัญหา / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this study were to 1) To make and determine the effectiveness of
multimedia lessons to be effective according to the 80/80 criteria. 2)To compare problem solving
skills before and after a lesson 3) To examine students satisfaction with the teaching and learning
by the multimedia. The target audience is third grade students in Anuban Lampang Khelangrat
Anusorn School year 2020, Grade 3/1 a total of 40 students.
It was found that multimedia lessons based on constructivist theory, the quality average
was 4.28, which was at a high level and multimedia lessons, It has an efficiency of 80.25/80.00
which meets the specified criteria. The results of the comparison of problem solving skills of grade3
students who study with multimedia lessons were significantly higher than before learning at .05
level. And the satisfaction assessment results of grade3 students study by multimedia lessons, The
median of the multimedia lessons has an average value of 4.51, which is at the highest level.
Keywords: multimedia lesson / problem solving skills / academic achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็นรากฐานหรือปัจจัยอันสาคัญยิ่งในการสร้างความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนิน
ชีวิตและพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะว่าการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้หรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากร หากมีประชากรที่ด้อยคุณภาพแล้ว ก็ย่อมเป็นอุปสรรคเหนี่ยวรั้งในการพั ฒนา
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ประเทศ ซึ่งตรงกันข้ามกับประเทศที่เต็มไปด้วยประชากรที่มีคุณภาพ ก็สามารถพัฒนาประเทศของตนให้เจริญใน
ทุกๆ ด้านได้อย่างราบรื่น การศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ให้เป็นผู้รู้จักคิด รู้จักทา รู้จักแก้ไขปัญหาตลอดจนรู้จั ก ใช้ทรัพยากรวัตถุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2553 เป็นกฎหมายแม่บทในการปฏิรูปการศึกษา ได้บัญญัติไว้ว่า “ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอ ที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างตลอดชีวิต ” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553) ในหมวด 9 มาตรา 66 ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญในการเรียนการสอน
ตามแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยระบุ ไ ว้ อ ย่ า งชั ด เจนในเรื่ อ ง การจั ด สรร ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา
เทคโนโลยีการศึกษา เห็นได้จากการเล็งเห็นถึงความสาคัญของเทคโนโลยีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน ให้เป็นแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ทันต่อความเจริญทางสังคม
ครูผู้สอนจะต้องจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อสังคมปัจจุบัน คือ คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการ
สอนเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ได้มีการนามาโปรแกรมบทเรียน ซึ่งเป็นระบบสื่อการเรียนการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา
และกิจกรรม มีทั้งสื่อที่เป็นภาพ เสียงตัวอักษร หรือ สื่อประสมมัลติมีเดีย (Multimedia) มีปฏิสัมพันธ์ หรือโต้ตอบ
กับผู้เรียนได้ทันทีสะดวกในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการเรียนในแต่ละครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และหรือกับผู้สอนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่าย สามารถ
บันทึกผลการเรียนเก็บไว้ และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้
บทเรียนมัลติมีเดียเป็นการนาคอมพิวเตอร์หรือเครื่องอิเล็กทรอนิ กส์แบบอัตโนมัติ ทาหน้าที่เสมือนสมอง
กลมาเป็ น สื่ อ ช่ ว ยครู ใ นการเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นเรี ย นรู้ เ นื้ อ หาบทเรี ย นซึ่ ง ประกอบด้ ว ยข้ อ ความภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ ทาแบบทดสอบก่อนหลังเรียน และฝึกทักษะจากคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนจากคอมพิวเตอร์จะถูกดาเนินไปอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบที่เหมาะสม การนาการเรียนรู้ผ่าน
บทเรียนมัลติมีเดียมาใช้ประกอบกับการเรียนรู้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนามาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบเดิมๆให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริงตามสถานการณ์/ภารกิจ
ซึ่งสามารถกาหนดบทเรียน สถานการณ์ปัญหา/ภารกิจ ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษา
หลายท่านที่ได้นาบทเรียนมัลติมีเดียไปใช้ในการส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) เป็นกระบวนการสร้าง
มากกว่าการรับรู้เป้าหมายของการสอนจะสนับสนุนการสร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้จะมุ่งเน้น
การสร้างความรู้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และสิ่งแวดล้อมมีความสาคัญในการสร้างความหมายตามความ
เป็นจริง โดยมีหลักสาคัญที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าเป็นการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือทาในการสร้าง
ความรู้ (สุมาลี ชัยเจริญ , 2554) สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2550) ที่อธิบายลักษณะการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ว่ าเน้นองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ 1) กระบวนการเรียนรู้เป็นของผู้เรียน
และ เน้นความสาคัญของความรู้เดิม 2) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงความรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3) ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงแสวงหาค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองจนพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบได้เรียนรู้วิเคราะห์ศึกษา
ค้นคว้าจนถึงรู้แจ้ง และ 4) ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มอันเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิตในสังคมอย่างเป็น
สุข ครูผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะไม่ใช่เป็นผู้ชี้นากระตุ้นให้ผู้เรียนคิดมากกว่าการบอกความรู้ และผู้เรียนก็จะเป็นผู้แสวงหา
ความรู้ฝึกฝนวิธีความรู้ด้วยตนเองเป็นเจ้าของบทเรียนและลงมือปฏิบัติจริง มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ กล้า
แสดงออก กล้านาเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่
จากการไปสั ง เกตการสอนโรงเรี ย นอนุ บ าลล าปาง (เขลางค์ รั ต น์ อ นุ ส รณ์ ) รายวิ ช าคอมพิ ว เตอร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระยะเวลา 2 อาทิตย์ นักเรียนไม่สนใจในการเรียน นักเรียนขาดทักษะในการแก้ปัญหา
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง แยกแยะปัญหาที่พบในแต่ละสถานการณ์ไม่ได้ การเรีย นการสอนมีรูปแบบการ
สอนแบบเดิม ๆ พูดคุยหรือเล่นกันในระหว่างเรียนจึงทาให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนจึงส่งผลทาให้นักเรียน
ไม่ได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน สนใจอย่างอื่นมากกว่าการเรียน จึงส่งผลให้ผล
การเรียนและทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนในไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้ สอนกาหนดไว้ เพราะยังขาดสื่อกลางที่จะ
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เป็นตัวนาเสนอในการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและเกิดทักษะการ
แก้ปัญหา
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมใน
การทางาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์มาพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียที่จะ
ช่วยให้นักเรียนได้สร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง และได้เรียนรู้สถานการณ์ปัญหาในบทเรียน เพื่อส่งเสริมทักษะในการ
แก้ปัญหาและการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิ ดความรวดเร็วในการเรียนการสอนและเป็นแรงจูงใจให้
นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน
สมมุติฐานของการวิจัย
1. บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการทางาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ตามแนวทฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์
มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลาปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ) มีจานวน 11 ห้อง และนักเรียนมีจานวน 202 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 40 คน ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเนื้อหาในรายวิชาคอมพิวเตอร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการทางาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้บทเรียนจานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
1. อัลกอริทึม
2. การเรียงลาดับของคาสั่ง
3. การแสดงอัลกอริทึมแก้ปัญหา
4. การใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ไขปัญหา
3. ขอบเขตของตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน
3.2 ตัวแปรตาม
3.2.1 ทักษะการแก้ปัญหา
3.2.2 ความพึงพอใจ
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
เวลาที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาผู้วิจัยนาการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างทาการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้เวลาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 2 สัปดาห์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการทางาน

-

-

ทักษะการแก้ปัญหา
ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง วัดก่อนและหลังการทดลอง (The One-Group PretestPosttest Design) (กาญจนา วัฒายุ, 2550) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design
ทดสอบก่อนเรียน
(Pretest)
X1

ตัวแปรต้น
(Treatment)
T

ทดสอบหลังเรียน
(Posttest)
X2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบการวิจัย
X1 หมายถึง ทดสอบก่อนเรียนการจัดการเรียนรู้
T หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
X2 หมายถึง ทดสอบหลังเรียนการจัดการเรียนรู้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลลาปาง ( เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ) มีจานวน 11 ห้อง และนักเรียนมีจานวน 202 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 จานวน 40 คนที่เรียน
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน จานวน 4 แผน ซึ่งแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ใช้เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนละ 1 ชั่วโมง โดยแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนประกอบด้วย
มาตรฐานสาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลประเมินผล กิจกรรมเสนอแนะ รวมทั้งแบบประเมินด้านต่างๆ ซึ่ง
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 4 แผน ประกอบด้วย
แผนที่ 1 อัลกอริทึม
แผนที่ 2 การเรียงลาดับของคาสั่ง
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แผนที่ 3 การแสดงอัลกอริทึมแก้ปัญหา
แผนที่ 4 การใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ไขปัญหา
2. บทเรียนมัลติมีเดีย รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริม
ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่ง ในบทเรียนมัลติมีเดียประกอบด้วย ค าแนะนาสาหรับนักเรียน จุ ดประสงค์ การเรียน รู้
สถานการณ์ปัญหา เนื้อหา ซึ่งบทเรียนมัลติมีเดียประกอบด้วย
บทที่ 1 อัลกอริทึม
บทที่ 2 การเรียงลาดับของคาสั่ง
บทที่ 3 การแสดงอัลกอริทึมแก้ปัญหา
บทที่ 4 การใช้แนวคิดเชิงคานวณในการแก้ไขปัญหา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งเป็นข้อสอบแบบ
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา เป็นแบบประเมินที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งเป็นการประเมิน 5 ระดับ
จานวน 4 ประเด็น 20 ข้อย่อย
5. แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยเครื่องมือ
4 ประเภท ในการเก็บข้อมูล
1. บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
แสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 4 เรื่อง
ใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาแนกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนใช้ทดสอบความรู้
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบหลังจากเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียทั้ง 4 เรื่อง เสร็จแล้ว จานวน 20 ข้อ โดยเก็บ
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ศึกษาได้ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของ
ผู้เรียน โดยให้ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย โดยให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์
และศึกษาเนื้อหาบทเรียน จานวน 4 เรื่อง ตามหน่วยการเรียนรู้
2.3 เมื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามที่กาหนดไว้
2.4 เมื่อดาเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน
20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วนามาตรวจให้คะแนนและบันทึก
ผลเพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest)
2.5 รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
3. แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหา จาแนกเป็นการประเมิน 4 ประเด็น โดยใช้ประเมินทักษะการ
แก้ปัญหาของนักเรียนตามสถานการณ์ปัญหาที่กาหนดให้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
4. แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยให้นักเรียน
เป็นผู้ประเมินหลังจากจบกระบวนการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1 / E2
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2. วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาค่าความ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ IOC
3. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จ ากการตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
แสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหาค่าเฉลี่ย
( X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และสถิติ t-test
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1) วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร 𝐸1 /𝐸2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556)
1.1) การหาค่า 𝐸1
∑𝑥
𝑁

𝐸1 =
× 100
𝐴
เมื่อ
𝐸1
แทน
∑ 𝑥 แทน
เรียน
A
แทน
N
แทน
1.2) การหาค่า 𝐸2
𝐸2 =
เมื่อ

∑𝐹
𝑁

𝐵

𝐸2
∑𝐹

ประสิทธิภาพของกระบวนการ
คะแนนของแบบฝึกปฏิบัติหรืองานที่ทาระหว่าง
คะแนนเต็มของแบบฝึกปฏิบัติทุกชิ้นรวมกัน
จานวนผู้เรียน

× 100
แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
แทน คะแนนรวมของผลลั พ ธ์ ข องการประเมิ น หลั ง

เรียน
B
แทน คะแนนเต็มของการประเมินสุดท้าย
N
แทน จานวนผู้เรียน
2) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.1) หาค่าเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) (สมนึก ภัททิยธนี, 2556)
IOC

=

∑𝑅
𝑁

เมื่ อ IOC แทน ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งจุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ กับ เนื้ อ หาหรื อ ระหว่า ง
แบบทดสอบ กับจุดประสงค์การเรียนรู้
∑ 𝑅 แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
𝑁 แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญ
3) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
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∑𝐷

𝑡=

2−(∑ 𝐷)

√𝑁 ∑ 𝐷
𝑁−1
เมื่อ
t แทน อัตราส่วนวิกฤติ
D แทน ความแตกต่างของคะแนนของแต่ละคน
∑ 𝐷แทน ผลรวมของคะแนนความต่างของแต่ละคน
N แทน จานวนผู้เรียนทั้งหมด
4) วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จ ากการตอบแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาของ
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
แสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยหาค่าเฉลี่ย
( X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t-test
จากสูตร 𝑥̅ =
x̅
Σx
N

𝛴𝑥
𝑁

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จานวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง
จากสูตร S.D. = √

∑(𝑥−𝑥̅ )2
𝑛−1

S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
X
แทน คะแนนแต่ละจานวน
x̅
แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง
∑(x − x̅)2 แทน ผลรวมของค่าเบี่ยงเบนคะแนนแต่ละตัวจากค่าเฉลี่ย
n
แทน จานวนนักเรียน
จากสูตร t =

∑𝐷
√𝑁 ∑ 𝐷

2 −(∑ 𝐷)2

; df = n-1

𝑁−1

t
D
N
∑𝐷
∑ 𝐷2

แทน ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution
แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่
แทน จานวนคู่ของคะแนนหรือจานวนนักเรียน
แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังเรียน
แทน ผลรวมของกาลังสองของผลต่างคะแนนก่อนและหลังการเรียน

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาและนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปใช้
สรุปผลได้ดังนี้
1. บทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการทางาน คุณภาพมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และบทเรียนมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.25/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2. ทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางานสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาบทเรียนมัล ติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง
การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน เพื่อส่ง เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลการสร้างบทเรียนมัลติมี เดีย เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนมัลติมีเดีย มีคุณภาพเท่ากับ 4.28 ซึ่งอยู่ในระดับมาก นั่นเป็น
เพราะ บทเรียนมัลติมีเดียมีการออกแบบองค์ประกอบของต่างๆ ภายในสื่อทั้งด้านรูป ภาพที่เกี่ยวกับด้านเนื้อหา
ค่อนข้างครบถ้วน และมีการจัดเรียงเนื้อหาตามลาดับความยากง่าย มีการออกแบบที่มีเหมาะสมกับช่วงวัยของ
ผู้เรียนสามารถกระตุ้นนักเรียนเรียนในการเรียนรู้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร เสือเริก และ จรัญ แสน
ราช (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีเสมือน
จริง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คอมพิวเตอร์
พื้นฐานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนา มีค่าเท่ากับ 2.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ของเมกุยแกนส์
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางานของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.25/80.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาให้มี
ความน่าสนใจ เป็นตัวกลางในการกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ทาให้นัก เรียนสามารถเรียนได้ การสร้างเครื่องมือ
วัดประเมิน และนาเนื้อหาที่พัฒนาในบทเรียนมัลติมีเดีย หลังจากนั้นนาไปประเมินบทเรียนเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของบทเรียน ซึ่งกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่อง ตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ ยวชาญ มีผลทาให้ ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ อนุวัฒน์ เจริญสุข (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการ
สื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลสาหรับ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.27/80.83 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. การเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน
ผลการเปรียบเทียบทักษะการแก้ปัญหา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน พบว่า นักเรียน
มีทักษะการแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั้นเป็นเพราะบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการ
ทางาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ มุ่งให้นักเรียนได้นาความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาต่างๆ โดยฝึกการใช้ทักษะการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1) การทาความเข้าใจปัญหา 2) การวางแผนแก้ปัญหา 3) การดาเนินการแก้ปัญหา 4) การ
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สรุปแนวทางการแก้ปัญหา โดยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์โจทย์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่
อยู่ใกล้นักเรียนมากที่สุด เช่น กิจวัตรประจาวัน เป็นต้น จึงทาให้นักเรียนมีทักษะการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรัทยา มณีรัตน์ และ ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์
ปัญหาเคมี เรือ่ ง กรด-เบส โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าทักษะ
กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนกลุ่มที่ศึกษามีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (p < 0.05)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรีย นมัลติมีเดียตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การแสดงอัลกอริทึมในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การแสดง
อัลกอริทึมในการทางาน นั้นเป็นเพราะบทเรียนมัลติมีเดีย ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากอาจารย์
ที่ปรึกษา และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ ซึ่งสอดคล้อง กับ
งานวิจัยของ อลงกต เกิดพันธุ์ และ เอกนฤน บางท่าไม้ (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียวิชาคอมพิวเตอร์
เรื่องอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก (= 4.36 , S.D.= 0.77)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยนาไปใช้
1. การนาบทเรียนมัลติมีเดียไปใช้ นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้งานระดับหนึ่ง
เพื่อช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. สามารถนาบทเรียนมัลติมีเดียไปปรับใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากระยะเวลาในการทางานวิจัยที่สั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้นาแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่าย
และอานาจจาแนก ดังนั้น ในการวิจัยนาไปใช้ในครั้งต่อไปจึงควรดาเนินการในขั้นต่อไปด้วย
2. ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนสอนให้เ หมาะสมกับเวลาหรือ
บริบทของโรงเรียนที่จะไปทาการวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The development of Online Lessons on Database and Database Design
to Promote Analytical Thinking Skills of Secondary 2 students
อนงค์นาฏ พลายพยัคฆ์1 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว2 และมะยุรีย์ พิทยาเสนีย์2
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1นักศึกษาชั้นปีที่

5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
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2อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1)สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน์
เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล และ3) เปรียบเทียบ
ทักษะการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 28 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากจากห้องเรียน
ทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล พบว่า มีคุณภาพใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่า กับ 4.73 และมีประสิทธิภาพ 80.61/81.49 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 2) ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ มีค่าเท่ากับ 0.64 คิดเป็นร้อยละ 64 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
และ3) ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์สูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์ / ทักษะการคิดวิเคราะห์ / ดัชนีประสิทธิผล
Abstract
This research objectives were 1) to establish and find the effectiveness of the online lesson
“Secondary 2 students’ Database and Database design” in comparison with the effectiveness
criterion scores of 80/80, 2) to study the effectiveness index of the online lesson and 3) to compare
Secondary 2 students’ critical thinking before and after learning the online lesson. The sampling
group was twenty-eight students, studying in Mae Moh Wittaya School, Secondary 2/6, semester
2, 2021 academic year which were chosen by using the simple random technique under drawing
lottery in their whole class. The results were as followed 1) The online lesson revealed highst
quality at 4.73 average mean and higher criterion scores than 80/80 at 80.61/81.49. 2) The lesson
effectiveness index was 0.64 at the percentage of 64, indicated students’ learning progress.
3) Students’ thinking skill after their learning were significantly higher than before at the level
of 0.5.
Keywords: online lesson / critical thinking / effectiveness index
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
ซึ่งแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 20 ที่มีการจัดการเรียนตามหนังสือเรียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งการ
เรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเข้าไปสืบค้นความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
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หรือจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งผู้สอนต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สืบค้นและมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้การจัดการเรียนด้วยวิธีสอนออนไลน์จะเป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ทั้งในทางตรงและ
ในทางอ้อม อีกทั้งยังมุ่งเน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ข องผู้เรียนเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ต่อเนื่อง ประกอบกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญในการศึกษาสาหรับการเสริมสร้าง
ศักยภาพของคนในชาติ ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถและยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงรวมถึงยังมีความสอดคล้องตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนจะเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
ปัจจุบันได้มีการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการสอน การนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาประยุก ต์ใช้ในระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning
Management System : LMS) เพื่อใช้ในการศึกษา และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เรียน โดยเน้นพัฒนา
ผู้เรียนด้วยการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี (ICT) เป็นเครื่องมือส่วนประกอบสาคัญของการสอน อีกทั้งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทาให้เกิดการยืดหยุ่นทางการ
เรียนและมีข้อดี คือเป็นระบบจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันครอบคลุมเครื่องมือที่หลากหลายมากขึ้น การเรียนการสอน
ส่วนใหญ่สามารถนาไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดระบบมาพัฒนา หรือปรับใช้ได้โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย จึงทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้แบบไม่มีข้อจากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
บทเรียนผ่านเว็บจึงได้รับความนิยมมากในขณะนี้
บทเรียนออนไลน์เป็นการออกแบบบทเรียนแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต(Internet) ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดยเนื้อหาของบทเรียนสามารถเสนอ
ได้หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ เสียงภาพเคลื่อนไหวจะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser โดยผู้เรียน
ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการ
เรียนในชั้นเรียนปกติ ซึ่งบทเรียนออนไลน์จะมีระบบบริหารจัดการรายวิชา (LMS) จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ทาหน้าที่
บริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ จะประกอบด้วยเครื่องมืออานวยความสะดวก ให้แก่ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ดูแลระบบ
โดยที่ผู้สอนนาเนื้อหา และสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์ นอกจากนั้นแล้วยังมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือการเก็บบันทึก
ข้อมูลกิจกรรมการเรียน ของผู้เรียนไว้บนระบบเพื่อผู้สอนสามารถนาไป วิเคราะห์ติดตาม และประเมิน ผลการเรียน
การสอน ในรายวิชานั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของศิริลักษณ์ บุญมาพันธ์, ศยามน อินสะอาด และ
สุพจน์ อิงอาจ (2563) วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนไมโครเลิร์นนิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ เพื่อส่ง เสริมการคิ ดวิเคราะห์ สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 6 ผลการวิจั ยพบว่ า การสร้า งบทเรีย น
ไมโครเลิร์นนิงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และผลการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนไมโครเลิร์นนิงสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ ทาให้รู้จักคิด จาแนก
แยกแยะสิ่ง ที่เรียนรู้ จั ดประเภทสิ่ง ต่า งๆไม่ว่า จะเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ ต่า งอย่า งมีหลัก เกณฑ์ สามารถแยก
ข้อเท็จ จริงออกจากข้อมูล มีค วามกระจ่างชัดเจน ทาให้ดาเนินกิจกรรมต่า งๆอย่า งเป็นระบบ และทาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จากความหมายข้างต้น ทาให้เห็นว่าทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นทักษะการคิดขั้นสูงที่
ต้องอาศัยการฝึกฝนอยู่เสมอ จึงควรส่งเสริมและพัฒนาการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียนเพื่อให้นาไปใช้ในสถานการณ์
ต่างๆได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นยากกว่าการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนจดจาข้อเท็จจริง และการวัดผลทาได้ยากกว่าการวัดผลโดยใช้แบบทดสอบเลือกตอบ โดย
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะต้องมุ่งการวิเคราะห์การเรียบเรียงความคิด ความสัมพันธ์ การตัดสินคุณค่า และการ
นาไปใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องควบคู่กันไประหว่างเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนรู้
จากการไปสั ง เกตการสอนโรงเรี ย นแม่ เ มาะวิ ท ยา รายวิ ช าการจั ด การฐานข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (เพิ่ ม เติ ม )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยพบว่าในรายวิช าจะเป็นการศึกษาเนื้อหาแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงเรียนซึ่ง
ผู้เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้มากน้อยไม่เท่ากัน และเมื่อหมดเวลาในชั่วโมงเรียน ผู้เรียนไม่สามารถทบทวนหรือทา
กิจกรรมได้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนใช้สื่อการเรียนรู้เป็นสไลด์เนื้อหาแบบบรรยายและครู เป็นผู้สาธิตใน
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การปฏิบัติกิจกรรม นอกจากนี้จานวนคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอต่อจานวนนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติ
ตามครูผู้สอนได้ทุกคน ทาให้ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน ขาดโอกาสที่จะได้ฝึกทักษะต่างๆ และไม่สามารถที่
จะทาแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบได้ ผู้วิจัย จึงมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ควรเป็นบทเรียนออนไลน์ เนื่องจากเป็นสื่อที่มีความแปลกใหม่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่จากัดเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถ
ย้อนทบทวนบทเรียนและฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียนได้หลายๆ รอบ จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจ
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาข้างต้น
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน และช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีความดึงดูดน่าสนใจ ซึ่งผู้เรียน
สามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตามความต้องการ โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่ บทเรียนประกอบด้วยสื่อหลายประเภท
และมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบระหว่างสื่อกับผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
1.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
ออนไลน์
3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลและ
การออกแบบฐานข้อมูล
4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับดัชนีประสิทธิผล
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิด
วิเคราะห์
6. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพุทธิ
ปัญญานิยม
7. แนวคิดการออกแบบ ADDIE Model
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ตัวแปรต้น
1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล
ตัวแปรตาม
1. ดัชนีประสิทธิผล
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีจานวนนักเรียน 189 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 6 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จานวน 28 คน ชาย 11 คน หญิง 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล จานวน 3 แผน
2. บทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ในบทเรี ย นออนไลน์ ป ระกอบด้ ว ย ค าแนะน าส าหรั บ นั ก เรี ย น แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม แบบทดสอบหลังเรียน
3. แบบทดสอบ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
และแบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ
4. แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 20 ข้อ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE Model ตามขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
1. ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญ ประสบการ์ณสาคัญ กระบวนการจัดการเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกหลังเรียน
2. ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์
3. ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
4. ศึกษาวิธีการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล
5. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ แบบอัตนัยและแบบปรนัย 4 ตัวเลือก เรื่อง ฐานข้อมูลและ
การออกแบบฐานข้อมูล
6. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
ขั้นการออกแบบ (Design)
1. ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล จานวน 3 แผน โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1) ศึ ก ษาหลั ก สู ต รและคู่ มื อ หลั ก สู ต รแกนกลาง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)
2) ศึกษาโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้
3) กาหนดขอบเขตของเนื้อหาที่ต้องการ โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์มาใช้
กาหนดขอบเขตของเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่ใช้คือ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
4) สร้างโครงสร้างการเรียนรู้ จานวน 1 โครงสร้าง
5) สร้างหน่วยการเรียนรู้ จานวน 1 หน่วย
6) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผน
2. ขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์
1) ศึกษาวิธีการสร้างบทเรียนออนไลน์ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2) น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากขั้ น ตอนการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มาพั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง
ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
3) สร้างบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ใช้จัดกิจกรรม
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่งบทเรียนออนไลน์ มีองค์ประกอบดังนี้ 1) คาชี้แจงสาหรับนักเรียน 2)
จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ 3) แบบทดสอบก่ อ นเรี ย น 4) เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ 5) แหล่ ง เรี ย นรู้ เ พิ่ ม เติ ม
6) แบบทดสอบหลังเรียน 7) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
3. ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
นาข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ และ แบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ โดยปรนัย 2 ข้อ 1 คะแนน อัตนัย 5 คะแนน
4. ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ มี 5ขั้น ประกอบไปด้วย
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การจาแนก
- การจัดหมวดหมู่
- การวิเคราะห์เชื่อมโยงความสัมพันธ์
- การสรุปความ
ซึ่งจะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1) ศึกษาเทคนิค/วิธีการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จากหลักการและทฤษฎี
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
2) สร้างแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 20 ข้อ ตามกระบวนการพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เพื่อเตรียมนาเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมิน
ขั้นการพัฒนา (Development)
1. แผนการจัดการเรียนรู้
1) นาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และ
พิจารณาข้อคิดเห็น แล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ จานวน 3 ท่าน
2) นาคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ผล
การประเมินความเหมาะสมสอดคล้องในองค์ประกอบต่างๆของแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง
ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
2. บทเรียนออนไลน์
1) น าบทเรี ย นออนไลน์ เ สนอต่ อ ผู้ เ ชี่ ย วชาญตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของเนื้ อ หา และ
พิจารณาข้อคิดเห็น แล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ จานวน 3 ท่าน
2) นาคะแนนที่ได้จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ ผล
การประเมินบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73
3) นาบทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 5 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที่ได้จากการสุ่มอย่าง
ง่าย จานวน 27 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ ปานกลาง และอ่อน โดยทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Testing) โดยให้นักเรียนจานวน
3 คน เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้วิธีสังเกตและสัมภาษณ์
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล ตามเกณฑ์ 80/80 (แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) จานวน 3 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.88/80.00 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ครั้ ง ที่ 2 การทดลองแบบกลุ่ ม เล็ ก (Small Group Testing) โดยการให้ นั ก เรี ย น
จานวน 9 คน เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่ได้ปรับปรุงจากการทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง จากนั้นหาค่าประสิทธิภาพ
E1/E2 และทาการปรับปรุงบทเรียนอีกครั้ง
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล ตามเกณฑ์ 80/80 (แบบกลุ่มเล็ก) จานวน 9 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/82.22 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
ครั้งที่ 3 การทดลองแบบภาคสนาม (Field Trial) โดยให้นักเรียนจานวน 27 คน เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่ปรับปรุงจากการทดลองแบบกลุ่มเล็ก จากนั้นนั้นหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรีย นออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้อมูล ตามเกณฑ์ 80/80 (แบบภาคสนาม) จานวน 27 คน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.61/81.49 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
4) ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์ให้สมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จานวน 28 คน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
1) นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content
Validity) และหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคาถามและตัวเลือก จากนั้นปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ จานวน 3 ท่าน
2) คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (ได้ข้อสอบจานวน 33 ข้อ เป็นแบบปรนัย 30 ข้อ และแบบอัตนัย 3 ข้อ)
3) จัดทาแบบทดสอบเพื่อนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ของ
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องอยู่ในระดับ 0.67–1.00
4. แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์
1) นาแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแบบประเมิน
2) ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
3) จัดพิมพ์แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 20 ข้อ เพื่อนาไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
ผลการประเมินความเหมาะสมสอดคล้องของแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ หน่วย
การเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ขั้นการนาไปใช้ (Implement)
นาบทเรียนออนไลน์ จานวน 3 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ 3 แผน แบบทดสอบ
และแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนแม่
เมาะวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 28 คน ทั้งนี้ข้อมู ลที่ได้จากขั้นนาไปใช้นี้ คือ ข้อมูลดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ และข้อมูลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
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ขั้นประเมินผล (Evolution)
ขั้นการประเมินผลผู้วิจัยประเมินหาค่าดัชนีประสิทธิผล เพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าทางการ
เรียนของผู้เรียนและประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ว่าสูงกว่าก่อนเรียน
หรือไม่ โดยนาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนมาเปรียบเทียบกับคะแนนหลังเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผู้วิจัยชี้แจงทาความเข้าใจและอธิบายสิ่งที่กาลังจะดาเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนทราบ
2. ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์และแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นนามาตรวจให้คะแนน และบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนก่อนเรียน
3. ผู้วิจัยดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่องฐานข้อมูลและการ
ออกแบบฐานข้อมูล
4. เมื่อเสร็จกิจกรรม ผู้วิจัยให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนและทาแบบประเมินทักษะการคิด
วิเคราะห์ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง นามาตรวจให้คะแนน และบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนน
หลังเรียน
5. นาผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาหาค่าดัชนีประสิทธิผล
และนาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ แปรผลในรูปแบบ
ตาราง และบรรยายสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูล และการ
ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้
สูตร E1 / E2
2. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาค่าความเที่ยงตรง
(Validity) ของแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ IOC
3. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูลและ
การออกแบบฐานข้อมูล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตร E.I.
4. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูลและการ
ออกแบบฐานข้อมูล ตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 27 คน (แบบภาคสนาม)
ระหว่างเรียน

N

27

หลังเรียน

𝑨

∑𝒙

𝑬𝟏

𝑩

∑𝒚

𝑬𝟐

30

653

80.61

20

440

81.49

ค่าประสิทธิภาพ
E1/E2
80.61/81.49

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ฐานข้อมูล
และการออกแบบฐานข้ อ มู ล ตามเกณฑ์ 80/80 จากการน าไปทดลองใช้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นแม่ เ มาะวิ ท ยา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 27 คน (แบบภาคสนาม) มีคะแนนระหว่างเรียน
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ร้อยละ 80.61 และมีคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 81.49 แสดงว่าบทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 80.61/81.49เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
จานวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม

ผลรวมคะแนน
สอบก่อนเรียน

28

20

368

ผลรวมคะแนน
สอบหลังเรียน

E.I

491

0.64

จากตารางที่ 5 พบว่ า ค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิผ ลของบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ฐานข้ อ มู ล และการออกแบบ
ฐานข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/6 ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ พั ฒ นาขึ้ น มี ค่ า เท่ า กั บ 0.64 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64
นั่นแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่า t คานวณและ t วิกฤตของ t (ตาราง) คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
คะแนนทักษะ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวนนักเรียน
(N)
28
28

̅)
ค่าเฉลี่ย(𝒙
46.71
83.71

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน(S.D)
3.29
5.39

ผลต่างคะแนน(D)

t-test

37

35.14

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ค่าวิกฤตของ t จากการเปิดค่าวิกฤตt df = 27 ระดับ .05 เท่ากับ 1.7291
และค่า t ที่คานวณไว้คือ 35.14 มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตของ t ดังกล่าว สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาไว้ดังนี้
1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลของการสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ฐานข้ อ มู ล และการออกแบบฐานข้ อ มู ล ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบ
ฐานข้ อ มู ล มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งเท่ า กั บ 4.73 ซึ่ ง อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจาก บทเรี ย นออนไลน์ มี
องค์ประกอบต่างๆครบถ้วน จัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนที่เหมาะสม และเนื้อหามีความสมบูรณ์ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผู้เรียน ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้
ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจั ยของ พระมหาปยภัทร จิรปุณญโชติ และกุศล อิศดุลย์ (2555) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลนรายวิชาวัฒนธรรม เพื่อชีวิตสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า ผลการ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชาวัฒนธรรมเพื่อชีวิต ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านเนื้อหา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.12 มีระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับดี ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบทเรียนออนไลน์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ระดับคุณภาพเท่ากับ ดี
ผลการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง ฐานข้ อ มู ล และการออกแบบฐานข้ อ มู ล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพแบบภาคสนาม เท่ากับ 80.61/81.49 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์นี้ได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ศึกษาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และค้นคว้าข้อมูล
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ รวมทั้ง การสร้างแบบทดสอบและแบบ
ประเมินทักษะ การออกแบบและดาเนินการอย่างเป็นระบบโดยผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และ
ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทาให้ได้ได้บทเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชานาญกิจ(2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/82.80 เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด และเพชรินทร์ ตันวัฒนกุล สุขมิตร กอมณี และภูเบศ เลื่อมใส (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคานวณ (MS Excel) สาหรับนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ พบว่า การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ตามแนวคิดของกาเย่
ด้วย Edmodo วิชาโปรแกรมตารางคานวณ (MS Excel) สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.36/85.45เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.64 คิดเป็นร้อยละ 64 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
นั่นเป็นเพราะบทเรียนออนไลน์ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน นอกจากนี้
บทเรี ย นออนไลน์ ยั ง ผ่ า นการทดลองใช้ จ ากนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองใช้ และน าข้ อ ผิ ด พลาดมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขให้ มี
ประสิทธิภาพ เมื่อนาไปใช้จริงจึงทาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วีรวิชญ์
บุญส่ง (2561) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 3
ที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์กับการเรียนแบบบรรยาย รายวิชา สศ 2202304 ประวัติศาสตร์
อเมริกา พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์ มีค่าเท่ากับ 0.6221 คิดเป็นร้อยละ 62
แสดงว่านักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์แบบเว็บเควสท์มีความความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ และวาทินี สะกะ
มณี นคร ละลอกน้า และวีระพันธ์ พานิช ย์ (2562) ศึ กษาเรื่อง การพั ฒนาบทเรียนออนไลน์ แบบผสมผสาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip album
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน มีค่าเท่ากับ
0.72 คิดเป็นร้อยละ 72 แสดงว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล
ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล พบว่า มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์
เรื่องฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล เป็นการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง พร้อมทาใบงาน
ในแต่ละบท ซึ่งการทาใบงานทุกครั้ง ผู้เรียนต้องฝึกใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล 2) การจ าแนก 3) การจั ด หมวดหมู่ 4 ) การวิ เ คราะห์ เ ชื่ อ มโยงความสั ม พั น ธ์
5)การสรุปความ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิชญาพร อ่อนปุย และพิชญาภา ตรีวงษ์ (2563) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ข องนักศึกษาที่ศึกษาใน
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รายวิชาคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา พบว่ า หลั ง การจั ด การเรี ย นการสอน
มี ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ สู ง ขึ้ น กว่ า ก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ รู ป แบบตามแนวคิ ด สะเต็ ม ศึ ก ษา
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ สุคน ระเบียบโอษฐ์ (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน
อาเซียนศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย
รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาบทเรียนออนไลน์ไปปรับใช้ ในการจั ดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ
เนื่องจากปัจจุบันมีความทันสมัยทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
2. ก่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ผู้สอนควรตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้พร้อมในขณะที่ผู้เรียนทาการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันปัญหาระหว่าง
เรียนและทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากระยะเวลาในการทางานวิจัยที่สั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้นาแบบทดสอบไปหาค่าความยากง่าย และ
อานาจจาแนก ดังนั้นในการวิจัยนาไปใช้ในครั้งต่อไปจึงควรดาเนินการในขั้นต่อไปด้วย
2. ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนสอนให้เหมาะสมกับเวลาหรือบริบท
ของโรงเรียนที่จะไปทาการวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Web-Based Learning by Using Constructivism Theory for
Technology System to Enhance the Achievement students’ Matthayomsuksa 1
ไพศาล จันติ1 กิตติยา ปลอดแก้ว2 และฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก3
Paisan Chanti1, Kritiya Proadkaew2 and Fisik Sean Buakanok3
1ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3รองศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโล ยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จานวน 18 คน
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี จานวน 4 แผน 2) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง
ระบบทางเทคโนโลยี 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test dependent ผลการวิจัย พบว่า
1. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.91/84.44 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี มีค่า
เท่ากับ 0.5949 คิดเป็นร้อยละ 59.49 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.72 คิดเป็นร้ อยละ 42.4 ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น 23.00 คิด
เป็นร้อยละ 76.67 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์ / ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop and evaluate the web-based learning
by using Constructivist theory for technology system to enhance the achievement students’
Matthayomsuksa 1 which following to the criteria set (80/80) 2) to study effectiveness index and
3) to compare the result achievement students’ Matthayomsuksa 1. The target group was
18- students’ Matthayomsuksa 1 of Kokhawittayakom. The experimental instruments were:
1) 4-lesson plan of technology system 2 ) the web-based learning 3 ) the achievement test. The
statistics were percentage, average, and standard division.
The findings of the research were as follows:
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1. the web-based learning by using Constructivist theory for technology system is in the
criteria = 82.91/84.44 which following to the criteria set (80/80)
2.The lesson as evaluated by experts in terms of its content was found to be at the highest
level = 4.51
3. the effectiveness index is 0.5949 = 59.49% that shown the students could develop
achievement
4. the scores of pre-test was 12.72 = 42.4 % and post-test was 23.00 =76.67% the webbased learning by using constructivism theory for technology system to enhance the achievement
students’ Matthayomsuksa 1 so that the achievement is higher after studying the web-based
learning.
Keywords: Web-Based Learning /Constructivist Theory / Achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การเรียนการสอนผ่านเว็บเป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งการ
เรียนการสอนที่จัดขึ้นผ่านเว็บนี้อาจเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของกระบวนการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์ ถือ
เป็นทางเลือกหนึ่งในการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี
ใหม่ๆ กับการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน และ
แก้ปัญหาในเรื่องข้อจากัดทางด้านสถานที่ และบทเรียนออนไลน์ เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีรูปแบบการเรียนที่
หลากหลาย โดยผสมผสานสื่อที่เป็นตัวอักษร เสียง ภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่งเข้าด้วยกัน ช่วยสร้างแรงจูงใจในการ
เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2544)
จากการไปสังเกตการสอนของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รายวิชาคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้เรียนไม่สนใจ
การเรียน พูดคุยหรือเล่นกันขณะครูกาลังสอนจึงทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจเนื้อหา เนื่องจากสื่อที่นามาใช้สอนในรายวิชามี
ไม่มากพอที่จะนามาใช้ในการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจ ส่งผลให้ผู้เรียน ไม่เข้าใจเนื้อหา ขาดความกระตือรื อร้นใน
การทางาน ได้ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่สามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ควรเป็นบทเรียน
ออนไลน์ เนื่องจากช่วยก่อให้เกิดการเรียนรู้ ช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียน
ยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่จากั ดเวลา และสถานที่ ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้หลายๆ รอบ จนกว่า
ผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน
ด้วยเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นมาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาข้างต้น และช่วยส่งเสริมให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถเรียนรู้ได้อย่างอิสระ ไม่จากัดเวลา และสถานที่
ผู้เรียนสามารถย้อนทบทวนบทเรียนได้หลายๆ รอบ จนกว่าผู้เรียนจะเข้าใจเนื้อหาของบทเรียน มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
ระหว่างสื่อกับผู้เรียน ทาให้ผู้ เรียนเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้ สามารถพัฒนาการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง ช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เพื่อศึ กษาดัช นีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ ทฤษฎีค อนสตรัค ติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีคุณภาพในระดับดี
3. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีดัชนีประสิทธิผลเป็นไปตามเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไป
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม
1. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์โดยใช้
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ เรื่องระบบทางเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่องระบบทางเทคโนโลยี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี้
แบบแผนที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ (2538))
ตารางที่ 1 Group Pretest – Posttest Design
ทดสอบก่อนเรียน
T1

ทดลอง
X

T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้
X แทน การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้

ทดสอบหลังเรียน
T2
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ เ รี ย นในภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จานวน 18 คน เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนจานวนหนึ่งห้อง และผู้วิจัย
ได้เลือกเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้
ระเบียบวิธีวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี จานวน 4 แผน
1.2 บทเรี ย นออนไลน์ โดยใช้ ท ฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่ง
กราฟฟิก วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง คาแนะนาสาหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา ภารกิจ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม เนื้อหา แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน และเฉลย
แบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งบทเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จานวน 4 เรื่อง ประกอบด้วย
บทที่ 1 เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
บทที่ 2 คอมพิวเตอร์
บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี
บทที่ 4 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งเป็นข้อทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
2. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
การสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE Model ตาม
ขั้นตอน
2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
2.1.1 ศึกษาหลักสูตรและคู่มือหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พุทธศักราช
2560 จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสาคัญ ประสบการณ์สาคัญ กระบวณการจัดการเรียนรู้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู้/
สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 ศึกษาและค้นหว้าข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนออนไลน์
2.1.3 ศึกษาวิธีการหาคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1.4 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
2.2.1 การสร้างบทเรียนออนไลน์และสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
2.2.1.1 กาหนดขอบเขตและเนื้อหาที่ต้องการ โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์
มาใช้ ก าหนดขอบเขตของเนื้ อ หา ซึ่ ง เนื้ อ หาที่ ใ ช้ เรื่ อ ง ระบบทางเทคโนโลยี ซึ่ ง ใช้ บ ทเรี ย นจ านวน 4 เรื่ อ ง
ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน 2) คอมพิวเตอร์ 3) ระบบทางเทคโนโลยี 4) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2.2.2. สร้างแผนจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน มีองค์ประกอบ คือ มาตรฐานสาระการ
เรียนรู้ตัวชี้วัด สาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ กระบวนการวัดผลประเมินผลกิจกรรม
เสนอแนะ รวมทั้งประเมินในด้าน ต่าง ๆ
2.2.3. นาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล มาพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี
2.2.4. สร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้จัดกิจกรรมประกอบแผนการ
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จัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ซึ่ง บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีองค์ประกอบดังนี้ 1) คาชี้แจงสาหรับนักเรียน 2)
จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สถานการณ์ปัญหา 4) เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
2.2.5. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นาข้อมูลที่ได้จากขั้นวิเคราะห์มาสร้าง
แบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจานวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.3 ขั้นการพัฒนา (Development)
2.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้
2.3.1.1 นาแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ 3 ท่าน
2.3.1.2 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์ก่อนนาไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวม
มีความเหมาะสมตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
2.3.2 บทเรียนออนไลน์
2.3.2.1 นาบทเรียนออนไลน์ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นแล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
2.3.2.2 ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขบทเรี ย นออนไลน์ ให้ ส มบู ร ณ์ ก่ อ นน าไปทดลองใช้ เ พื่ อ หา
ประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2.3.2.3 นาบทเรียนออนไลน์ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้เพื่อหา
ประสิทธิภาพกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ซึ่งมีบริบทผู้เรียนใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย
โดยทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แบบหนึ่งต่อหนึ่งกับกลุ่มเล็ก) โดยแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
คือ เก่ง ปานกลาง และ อ่อน จากนั้นทาการทดลอง ดังนี้
ครั้งที่ 1 1:1 (3 คน) ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนแม่ทะวิทยา ซึ่งมีบริบทผู้เรียนใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี มีคะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ 90.00 และมีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ร้อยละ 83.33 มีประสิทธิภาพ 90.00/83.33 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ครั้งที่ 2 กลุ่มเล็ก (12 คน) ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ซึ่งมีบริบทผู้เรียนใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยทดลองแบบกลุ่มเล็ก
ผลการหาประสิทธิภาพพบว่า บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ระบบทางเทคโนโลยี มีคะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ 82.91 และมีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ
84.44 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 82.91/84.44 ถื อ ว่ า ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดจากนั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าเครื่ อ งมื อ ไปใช้ จ ริ ง กั บ
กลุ่มเป้าหมาย

ภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์

ภาพที่ 2 หน้าเนื้อหา
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2.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.3.3.1 นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของข้อคาถามและตัวเลือก แล้วปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.3.3.2 คัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
(IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ผู้วิจัยเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ อยู่
ในระดับ 0.67-1.00 จานวน 30 ข้อ
2.3.3.3 จั ด พิ ม พ์ ข้ อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง ระบบทางเทคโนโลยี ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 30 ข้อ เพื่อนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
2.4 ขั้นนาไปใช้ (Implementation)
เป็นขั้นตอนที่ผู้ศึกษานาเครื่องมือทุกชนิด ประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ ประกอบกับแผนการ
จัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 18 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้ศึกษาดาเนินการดังนี้
2.4.1 ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ศึกษาได้ทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
ของผู้เรียน โดยให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
2.4.2 ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ปัญหา ทาภารกิจ และศึกษาเนื้อหาบทเรียน
จานวน 4 เรื่อง ตามหน่วยการเรียนรู้
2.4.3 เมื่อดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนเสร็จให้นักเรียนทาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เป็นชนิดเลือกตอบจานวน 4 ตัวลือก จานวน 30 ข้อ โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน ตอบถูกต้องได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
2.4.4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จ ากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เพื่อทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
เป็ น การประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นหลั ง จากใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์ ที่ พั ฒ นาขึ้ น ว่ า บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยนาคะแนนหลังเรียนที่ได้จากการใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม จานวน 18 คน มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนได้รับความรู้จากการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน
หรือไม่
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ศึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ ระบบทางเทคโนโลยี สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ านวน 4 แผน ประกอบด้ ว ย 1.เทคโนโลยี ใ นชี วิ ต ประจ าวั น 2.คอมพิ ว เตอร์ 3.ระบบทางเทคโนโลยี 4.การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3.2 บทเรี ย นออนไลน์ โดยใช้ ท ฤษฎี ค อนสตรั ค ติ วิ ส ต์ เรื่ อ ง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่ อ พั ฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 4 เรื่อง ใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 4 แผน ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการดาเนินกิ จกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยบทเรียนออนไลน์
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาแนกเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนใช้ทดสอบความรู้
พื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียน
ของกลุ่มเป้าหมาย โดยทดสอบหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ ทั้ง 4 เรื่อง เสร็จแล้ว จานวน 30 ข้อ โดยเก็บ
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. ครูชี้แจงทาความเข้าใจและอธิบายสิ่งที่กาลังจะดาเนินกิจกรรมให้นักเรียนทราบ
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2. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest)
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กาหนด
4. เมื่อดาเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 30
ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 30 นาที แล้วนามาตรวจให้คะแนนและบันทึกผล
เพื่อใช้เป็นคะแนนหลังเรียน (Posttest)
5. นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน ไปวิเคราะห์และแปลผล ในรูปแบบตาราง
พร้อมการบรรยายสรุปผล
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 นาเสนอผลดังตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไป
ทดลองใช้ กับนักเรี ยนโรงเรี ย นแม่ ทะวิท ยา ชั้ นสาหรับชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2563
จานวน 3 คน (แบบหนึ่งต่อหนึ่ง)
ระหว่างเรียน
N
3

หลังเรียน

A

∑X

E1

B

∑y

E2

ค่า
ประสิทธิภาพ
E1 /E2

40

108

90.00

30

75

83.33

90.00/83.33

จากตารางที่ 2 พบว่ า ผลการหาประสิ ท ธิ ภาพของบทเรี ย นออนไลน์ โดยใช้ ท ฤษฎี ค อนสตรั ค ติวิสต์
เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80
จากการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาชั้นมัธยมศึก ษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) จานวน 3 คน มีคะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ 90.00 และมีคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ร้อยละ 83.33 ซึ่งบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 90.00/83.33 ถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ตารางที่ 3 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไป
ทดลองใช้กับนักเรียน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ชั้นสาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน
12 คน (แบบกลุ่มเล็ก)
ระหว่างเรียน
N
12

หลังเรียน

A

∑X

E1

B

∑y

E2

ค่า
ประสิทธิภาพ
E1 /E2

40

398

82.91

30

304

84.44

82.91/84.44

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ระบบทางเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (แบบกลุ่มเล็ก) จานวน 12 คน มีคะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ 82.91 และมี
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คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 84.44 ซึ่งบทเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 82.91/84.44 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
2. ผลการศึกษาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.ด้านเนื้อหา
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 ภาษาที่ใช้สื่อความหมายและเข้าใจง่าย
1.4 การจัดลาดับขั้นตอนการนาเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
1.5 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมเฉลี่ย
2.ด้านสื่อการเรียนรู้
2.1 สื่อการสอนมีคาแนะนาที่ชัดเจน
2.2 สื่อการสอนมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
2.3 สื่อการสอนมีลักษณะที่น่าสนใจและดึงดูดความสนใจ
2.4 สื่อการสอนมีภาพประกอบที่สวยงาม เหมาะสมช่วยกระตุ้นความสนใจ
2.5 สื่อการสอนมีการจัดลาดับขั้นตอนไม่ซับซ้อน
รวมเฉลี่ย
3.ด้านการวัดประเมินผล
3.1 การประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
3.2 การประเมินผลมีความเหมาะสมกับผู้เรียน
3.3 การประเมินผลใช้ภาษาที่ใช้สื่อความหมายเข้าใจง่าย
3.4 การประเมินผลตรงตามเนื้อหาการเรียนรู้
3.5 มีความยากง่ายของแบบทดสอบ
รวมเฉลี่ย
รวมทั้งหมด

x

N=3
𝑺. 𝑫.

แปลความ

4.33
5.00
4.33
4.33
4.33
4.47

0.58
0.00
0.58
0.58
0.58
0.46

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

5.00
5.00
4.67
4.00
4.33
4.60

0.00
0.00
0.58
0.00
0.58
0.23

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

4.67
4.67
4.00
4.67
4.33
4.47
4.51

0.58
0.58
0.00
0.58
0.58
0.46
0.13

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ ของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง
ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ โดย
ภาพรวม มีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่
มีเหมาะสมสูงสุดคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านเนื้อหา และ ด้านการ
วัดประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.47 อยู่ในระดับมาก
3. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัค ติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
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ตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จานวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม

18

30

ผลรวมคะแนน
สอบก่อนเรียน
229

ผลรวมคะแนนสอบ
หลังเรียน
414

ดัชนีประสิทธิผล
(EI)
0.5949

จากตารางที่ 5 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี มีค่าเท่ากับ 0.5949 คิดเป็นร้อยละ 59.49 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
4. ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นของนั ก เรี ย นนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
ตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1
การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวนนักเรียน

ค่าเฉลี่ย

18
18

12.72
23.00

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.98
1.78

t-test

Sig.

11.92*

.00

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตาราง 6 พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 12.72 และค่าเฉลี่ย
หลังเรียนเท่ากับ 23.00 สรุปได้ว่านักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างนี้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปผลการศึกษา
ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/84.44 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
2. บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวม มีคุณภาพในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51
เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีเหมาะสมสูงสุดคือ ด้านสื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ส่วนด้านเนื้อหา และ ด้านการวัดประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.47 อยู่ในระดับมาก
3. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5949 คิดเป็นร้อยละ 59.49 แสดง
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบ
ทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 12.72 คิดเป็นร้อยละ 42.4 ค่า
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้น 23.00 คิดเป็นร้อยละ 76.67 แสดงว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างนี้มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผลการศึกษา
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพ ของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทาง
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 จากการทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จานวน 3 คน (แบบหนึ่งต่อหนึ่ง) พบว่า บทเรียนมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 90.00/83.33 ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด แล้วนาไปทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 12 คน (แบบกลุ่มเล็ก) พบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.91/84.44 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ พัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร เอกสารแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ นาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบ และ ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอ เสนอแนะ และนาไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพก่อนนาไปใช้จริง จึงส่งผลให้บทเรียนมีประสิทธิภาพ
ตาม เกณฑ์ที่กาหนดซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมษา พูลสวัสดิ์ และนวลศรี ชานาญกิจ (2559) ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พบว่า บทเรียนออนไลน์ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสิทธิภาพ 81.90/82.80
2. เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนออนไลน์ มีคุณภาพเท่ากับ 4.51 อยู่
ในระดับมากที่สุด นั่นเป็นเพราะ บทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี มี
องค์ประกอบของ กิจกรรมต่างๆ ครบถ้วน และ ผู้วิจัยได้จัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน ตามลาดับความยากง่าย
โดยสร้างบน พื้นฐานหลักการออกแบบของ ADDIE Model ในเรื่อง หลักการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่าง เป็นระบบ ซึ่งแต่ละขั้นตอนเป็นแนวทางที่มีลักษณะยืดหยุ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ และ ค้นพบ
ความรู้ ด้วยตนเอง โดยการกาหนดเรื่องราว ภารกิจ ในบทเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลภ สุราวุธ
,อุดมเดช ทาระหอม และธิติพร ชาญศิริวัฒน์ (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ในรายวิชา เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม พบว่า ผลการประเมินเพื่อหาคุณภาพ บทเรียนออนไลน์
ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.68)
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.5949 คิดเป็นร้อยละ 59.49 แสดง
ว่าผู้เรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะบทเรียนออนไลน์ ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ
นอกจากนี้ยังผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายเมื่อนาไปใช้จริงจึง ทาให้ผู้เรียนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิพรร สาลี ฐิติชัย รักบารุง และนคร ละลอก
น้า (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาการออกแบบเว็บไซต์ เรื่อง การ
พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML พบว่า ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.63 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อน
เรียนร้อยละ 63
3. การเปรียบเที ย บผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่เรียนด้ว ยบทเรี ย น
ออนไลน์ โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็น เพราะบทเรียนออนไลน์ ได้ผ่านขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
และ ยังสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย์ กรุดฉ่า และ
บัญญัติ ชานาญกิจ (2555) ศึกษาเรื่องการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการสืบค้นข้อมูลและการติดต่อสื่อสารใน
ระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการนาผลการวิจัยนาไปใช้
1. สามารถนาบทเรียนออนไลน์ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
2. ก่ อ นการจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ ผู้ ส อนควรตรวจสอบอุ ป กรณ์ แ ละระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเวลาหรือ
บริบทของโรงเรียนที่จะไปทาการวิจัยในครั้งต่อไป เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยะภาพ
เอกสารอ้างอิง
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและ
ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Computer-assisted instruction in Computational Science subject on Simple
Programming with Scratch for Grade 4 students in Klong Noi Sub-district and
Pradu Sub-district Mueang Surat Thani District Surat Thani Province
นิภาพรรณ เมืองระรื่น1 เกตุวดี จันทร์สุริยะ2 และ ปัทมา ช่วยพิทักษ์3
Niphaphan Muangraruen1 Ketwadi Chansuriya2 And Patthama Chuaypitak3
1,2นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยตาปี

บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การ
เขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อย
และตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย
การศึ กษาในครั้ง นี้ผู้ศึ กษาได้มีการออกแบบและพัฒนาสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน กลุ่มตัวอย่า ง ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส และโรงเรียนวัดสมหวัง
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ กษา 2563 จ านวน 98 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t–test) แบบ Dependent
ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือก่อนเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน หลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 8.65
คะแนน ซึ่งพบว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนเพิ่มขึ้น 4.45 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 44.5 แสดงให้เห็นว่าหลังจากเรียนรู้ผ่านสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch มากยิ่งขึ้น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
(x̅ = 4.88 และ S.D. =0.35)
คาสาคัญ : สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / โปรแกรม Scratch
Abstract
The objective of this research is (1) to create computer-assisted instruction in Computational
Science subject on Simple Programming with Scratch for Grade 4 students in schools in Klong Noi SubDistrict and Pradu Temple Sub-district. Mueang Surat Thani District Surat Thani Province (2) to compare
learning achievements with computer-assisted instruction (3) to study student satisfaction with computerassisted instruction In this study, the students designed and developed computer-assisted instructional
media. The sample group consisted of students in grade 4 at Ban Thon Ya Plong School. Wat Sunthonniwat
Community School and Wat Somwang School, the second semester of the academic year 2020, consisted
of 98 students who were obtained by using a specific random sampling method. The research instruments
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consisted of CAI and a satisfaction questionnaire. The data were analyzed using mean (x̅ ), standard
deviation (S.D.), and Dependent t-test.
The results of the study found that Achievement in computer-assisted instruction Post-study was
significantly higher than before at the .05 level, meaning that before learning through the computerassisted instruction media the students had an average score of 4.20. After learning through the computerassisted instruction media, the students had an average score of 8.65. It was found that students had
higher scores after learning through CAI media. with an average score of 4.45 points, or 44.5%, indicating
that after learning through computer-assisted instruction media The students had a better understanding
of Scratch and their satisfaction was at the highest level (x̅ = 4.88 and S.D. = 0.35)
Keywords: Computer-assisted instruction media, Scratch program
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551) กาหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษากลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้
กาหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ ได้แก่ สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ และสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา
สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรทั้งในต้นของเนื้อหา การ
จัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั้น มีความสาคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สาหรับกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ได้กาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียน
จาเป็นต้องเรียนเป็นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถนาความรู้นี้ไปใช้ ในการดารงชี วิตหรือศึ กษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้
วิทยาศาสตร์ได้ โดยจัดเรียงลาดับความยากง่ายของเนื้อหาแต่ละสาระในแต่ละระดับชั้นให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่สาคัญทั้งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน
การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ
ตัดสินใจ โดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (วิทยาการคานวณ) เรียนรู้เกี่ยวกับ การคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ในการแก้ ปัญ หาที่ พ บในชี วิ ต จริ ง ได้ อ ย่ า งมีป ระสิ ท ธิภ าพตามหลั ก สูต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนยุคปัจจุบันจะต้องมีทักษะด้านวิชาการเบื้องต้นหรืออาจเรียกอีกนัยหนึ่ง
คือความรู้พื้นฐาน และทักษะด้านความสามารถเฉพาะตัว โดยเมื่อนาเอาความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในตัวเด็ก มา
ผสมผสานรวมเข้ากับความสามารถเฉพาะตัวแล้วจะทาให้ประสบความสาเร็จ การที่นักเรียนมุ่งเน้นการคิดเชิง
นวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ครูผู้สอนมีบูรณาการองค์ความรู้ในพื้ นฐานรายวิชาและมีพัฒนาสื่อให้
ทันสมัยอยู่เสมอ นวัตกรรมการศึกษา (Education Innovation) การสอนจึงต้องมีจุดสนใจ ดึงดูดนักเรียนให้สนใจ
ในสิ่ง ที่เรียนและเข้า เกี่ยวข้องกับสิ่ง ที่ใกล้ตัวนั้นมากที่สุด มีค วามรู้ด้า นคอมพิวเตอร์กราฟิกทาให้โปรแกรมทา
แอนิเมชันมีความสามารถสูงขึ้น และผู้เรียนต้องใช้ความรู้และพยายามในการศึกษาแอนิเมชันมาก จากเรื่องที่ซับซ้อน
เปลี่ยนให้เป็นเรื่องง่าย ในการทาแอนนิเมชันให้เด็กนั้น จึงต้องใช้หลักการแบบง่ายและเครื่องมือที่ใช้ต้องง่ายด้วย
โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านไอซีที โดยจะเป็น
การปลูกฝังด้านกระบวนการ ทักษะในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะนาไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือ
ประดิษฐ์สิ่งคิดค้นที่แปลกใหม่ โดยการใช้โปรแกรมภาษาที่ง่ายไม่ซับซ้อน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการในการ
เรียนวิช าโปรแกรมในขั้นสู งและเหมาะสาหรับการสร้างผลงานต่า งๆ เช่ น การทาแอนนิเมชั น การจ าลองทาง
วิทยาศาสตร์ เกม ดนตรี ศิลปะ การสร้างสื่อแบบมีปฏิสัมพันธ์ โดยมีวิธีการโปรแกรมที่ไม่ต้องมีการพิมพ์คาสั่งที่
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ยุ่งยากซับซ้อนเหมาะกับการสอนหลักการโปรแกรมที่ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิด อย่างมีระบบ และการ
ทางานร่วมกันโดยการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานผ่านทางเว็บไซต์ (สุดารัตน์ ลิ้มเศรษฐานุวัต, 2556)
ปัจจุบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง ได้จัดให้มีการเรียนการสอน วิชา
วิทยาการคานวณ ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch เนื่องจากนักเรียนไม่เคยเรียน
บทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรม Scratch เลย ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ที่นักเรียนยังไม่เคยเจอ เมื่อครูซักถามถึงประเด็น
หรือเนื้อหาที่สาคัญของการเรียนแต่ละครั้ง นักเรียนไม่สามารถตอบคาถามได้ จึงต้องหาวิธีทาให้นัก เรียนหันมาสนใจ
ในเรื่องโปรแกรม Scratch จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัญหาและหาหนทางแก้ไขปัญหาจึงคิดจะทาสื่อ
การเรียนรู้ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch เพื่อเป็นสื่อในการ
สอนสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งสามารถทาให้ผู้เรียนใช้เวลาศึกษาได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อ
การท าความเข้ า ใจในการท างานของคอมพิ ว เตอร์ และสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองเพราะการใช้ บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted Instruction) ซึ่งเป็นสื่อการสอนที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนั้น
สามารถแสดงรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟิก วีดีทัศน์ได้พร้อม ๆ กัน สามารถเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้
ให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี
ดังนั้น ผู้วิจัยมีความต้องการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนให้ง่ายต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถลด
ปัญหาต่าง ๆ ที่มีต่อการเรียนได้และนักเรียนได้ศึกษาทาความเข้าใจได้ง่ายและสะดวกขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบล
คลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ .05
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลอง
น้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมากขึ้นไป
ขอบเขตการวิจัย
ด้านประชากร
1. ในการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนวิชา วิทยาการคานวณ ในระดับชั้นประถมศึกษา โดย
ศึกษาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 98 คน
2. ในการศึกษาพฤติกรรมความสนใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อบทเรียนช่วย วิชา วิทยาการคานวณ ใน
ระดับชั้นประถมศึกษา โดยศึกษาจากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลคลองน้อยและตาบลวัด
ประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการศึกษาจากอาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน
ด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการสร้ า งสื่ อ บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน วิ ช า วิ ท ยาการค านวณ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

105

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ประกอบด้วยเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่า งง่ า ยด้วย
Scratch ผู้วิจัยได้จัดทาสื่อวิทยาการคานวณ ซึ่งในหน่วยที่ 2 แบ่งออกเป็น 2 เรื่อง เรื่องที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การ
เข้าใช้งานโปรแกรม Scratch และเรื่องที่ 2 เป็นเรื่อง องค์ประกอบของโปรแกรม Scratch ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
วิชา วิทยาการคานวณ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการ
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 98 คน 4 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อย จานวน 1 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง จานวน 19 คน และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลวัดประดู่ ทั้งหมด 2 โรงเรียน
ได้แก่ โรงเรียนวัดสมหวัง จานวน 61 คน โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส จานวน 18 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 98 คน ซึ่ง
ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน 2 เรื่อง
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง
สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรง โดยใช้วิธีการประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับข้อสอบแต่ละข้อพบว่า ได้ค่า (IOC)
อยู่ระหว่าง -0.33 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค (KR-20) พบว่า เท่ากับ 0.92 ค่าความยากง่าย
(p) อยู่ระหว่าง 0.4-0.9 และค่าอานาจจาแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.1-0.6
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลอง
น้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับมาก ( x̅=4.88) เทียบกับเกณฑ์
การประเมินผล คือนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ด้วย Scratch เพื่อจัดนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยต้องเตรียมการจัดนักเรียนเข้า เรียนบทเรียนออนไลน์ ซึ่งแต่
ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป
2. จัดการเรียนรู้จานวน 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 ชั่วโมง
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3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ด้วย Scratch แบบวัดความพึง พอใจทางการเรียนต่อการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้เป็นเรื่องที่จาเป็นมาก เพราะการพัฒนาสื่อบทเรียนช่วยสอนนั้นต้องคานึงถึงความ
ต้องการของผู้ใช้เป็นสาคัญ หากไม่มีการสอบถามความต้องการของผู้ใช้ให้ชัดเจน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ไม่
สามารถเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้ จากการตอบแบบสัมภาษณ์เบื้องต้นของครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 จานวน 3 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมือง สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ต้องการให้สื่อบทเรียนช่วยสอนสามารถใช้งานได้ดังนี้
1. ต้องการให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเนื้อหาเกี่ยวกับโปรแกรม Scratch
2. สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการทาแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
3. รูปแบบของสื่อบทเรียนช่วยสอนต้องมีความง่ายต่อการใช้งาน
1.2 การออกแบบระบบ
ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบระบบเพื่อให้เห็นส่วนประกอบของ
ข้อมูล ที่มีอยู่ในสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch ดัง
ภาพที่ 2
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
เมนูหลัก
จุดประสงค์รายวิชา
แบบทดสอบก่อนเรียน
รูปภาพ

เข้าเรียนเนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทา

ภาพที่ 2 การออกแบบหน้าแรกของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เลือกเมนูที่ต้องการ
การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch
รู้จักโปรแกรม Scratch
ภาพที่ 3 การออกแบบหน้าบทเรียนของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. วิเคราะห์คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนาไปแปลผลเพื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ประเมินสื่อ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x̅)
3. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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3.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์และเนื้อหากับจุดประสงค์โดยหา
ค่าเฉลี่ยจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวัด และประเมินผลและผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาโดยใช้สูตร IOC
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าเฉลี่ยคะแนนตั้งแต่ 0.5 ถึง 1.00
3.2 หาค่าความยากง่าย และอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์
3.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) โดยใช้ตามวิธีของ Cronbach (บุญชม
ศรีสะอาด. 2553 : 102)
4. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (x̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ความพึงพอใจที่มีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ
ระดับ 5 คะแนนตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนนตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยมาก
ระดับ 3 คะแนนตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยปานกลาง
ระดับ 2 คะแนนตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อย
ระดับ 1 คะแนนตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับที่ เห็นด้วยน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย
Scratch ให้มีความสวยงาม มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างภาพที่ 4,5,6

ภาพที่ 4 ตัวอย่างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 10 ข้อ

ภาพที่ 5 หน้าแรกของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
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ภาพที่ 6 หน้าเนื้อหาของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทาแบบทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ ซึ่ง
คะแนนการทาแบบทดสอบหลัง เรี ยนจะสูง กว่า แบบทดสอบก่ อ นเรี ยน ซึ่ง ได้ค ะแนนเฉลี่ ย โดยรวมจากการวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย x̅ = 8.65, S.D. = 0.88 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.20, S.D. =
1.23 ค่าที่ใช้ในการพิจารณาใน t – distribution = 34.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนเรียน
หลังเรียน

N
98
98

x̅
4.20
8.65

S.D.
1.03
0.88

t

P

34.05

.00

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา วิชา วิทยาการคานวณ
เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่า t = 34.05 และค่า Sig. = .00
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง
การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัด
ประดู่ อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายการประเมิน
ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1. เนื้อหามีความเข้าใจง่าย
2. บทเรียนและแบบทดสอบมีความสอดคล้อง
รวม
ด้านรูปภาพ ตัวอักษร ภาษาและเทคนิคการนาเสนอ
3. ความสวยงามของรูปภาพที่ใช้ประกอบสื่อ
4. ขนาดตัวอักษรมีความชัดเจน
5. ความถูกต้องชัดเจนของภาษา
6. การนาเสนอสื่อมีความน่าใจ
รวม
ด้านการจัดการในบทเรียน
7. การเรียนด้วยสื่อการเรียนการสอนช่วยให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

x̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.92
4.86
4.89

0.27
0.35
0.31

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.92
4.85
4.91
4.94
4.90

0.31
0.39
0.35
0.24
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85

0.39

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ)
รายการประเมิน
8. เสียงที่ใช้ในการประกอบเนื้อหามีความเหมาะสม
9. สื่อบทเรียนช่วยสอนตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของ
นักเรียน
10. แบบทดสอบมีความน่าสนใจ
รวม
รวมทั้งหมด

x̅
4.84
4.90

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

0.40
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด

4.79
4.84
4.88

0.22
0.41
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 แสดงระดับผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย scratch ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง 98 คน พบว่า มีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.88, S.D. =
0.35 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านมีคะแนนเฉลี่ยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านรูปภาพ ตัวอักษร ภาษาและเทคนิคการ
นาเสนอ อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.90, S.D. = 0.32) ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ =
4.90, S.D. = 0.32) และด้านการจัดการบทเรียน (x̅ = 4.84 และ S.D. =0.41 อยู่ในระดับมากที่สุด)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ด้วย Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลการวิจัยของสื่ อบทเรียนที่สร้างขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ได้
ดังต่อไปนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อหาจานวน 2 เรื่อง ประกอบไปด้วย 1. การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch และ 2. รู้จัก
โปรแกรม Scratch
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและ
ตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า หลังเรียนนักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมี
ค่าเฉลี่ย x̅ = 8.65, S.D. = 0.88 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.20, S.D. = 1.03 ค่าที่ใช้ในการพิจารณาใน t –
distribution = 34.05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียน
โปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่
อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย x̅ = 4.88 และ S.D. = 0.35
อภิปรายผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา วิทยาการคานวณ เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scratch
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในเขตพื้นที่ตาบลคลองน้อยและตาบลวัดประดู่ อาเภอเมืองสุราษฎร์
ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อหาจานวน 2 เรื่อง ประกอบไปด้วย 1. การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch และ 2. รู้จัก
โปรแกรม Scratch การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอน
เอกสารและตาราที่เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch และ
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ได้ดาเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามขั้นตอนและหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่ดี เหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหาและวัยของผู้เรียนตลอดจนสนับสนุนการเรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างกันให้ได้
เรียนไปตามความสามารถจนประสบความสาเร็จ สามารถทบทวนได้ตามต้องการจนกว่าจะเข้าใจ การนาเสนอ
เนื้อหา มีการนาเสนอเนื้อเป็นลาดับ แบ่งแยกหัวข้ออย่างชัดเจนจึงไม่ทาให้เกิดความสับสนในการเรียน มีการนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้ก่อนนาไปใช้จริง ทาให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จึงทาให้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนที่มีลักษณะที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยอิสระโดยปราศจากการควบคุมของครูผู้สอน จึงทาให้ผู้เรียน
เกิดความตั้งใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งตรงกับ ณัฐกร สงคราม (2553, หน้า 11-12) ทีก่ ล่าวว่า โปรแกรมมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาในรูปแบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งนาเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้
ด้วยตนเองจากแผ่นซีดีโปรแกรมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้ผู้เรียนมีความสะดวกใน
การเข้าถึงบทเรียน อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วย
กันเอง ทาให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกนาไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web based
Instruction: WBI) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) คอร์สแวร์ (Courseware) หรือเลิร์นนิ่งออปเจก
(Learning Object) โดยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน
2. จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบหาค่าความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้สามารถอภิปรายได้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เกิดขึ้น เกิดจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งสอดคล้องกับ จงกล เดชสุวรรณ์
(2560 , บทคัดย่อ) การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องการเขียนโปรแกรม
Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่อง การเขียนโปรแกรม Scratch ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1/2 โรงเรี ย นท่ า ศาลาประสิ ท ธิ ศึ ก ษา ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เป็ น นั ก เรี ย นห้ อ งเรี ย นหลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 38 คน พบว่ามีประสิทธิภาพ 83.39/82.70 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่ อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่.05
ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน อยู่ในระดับดีมากและนักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมากที่สุด
3. จากการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึง พอใจอยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บมากที่สุ ด ซึ่ง สามารถอภิป รายได้ ว่า บทเรียนคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ มัลติมีเดียสาหรับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ โดยลดข้อ จากัดด้านเวลาและ
สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับศิริรัตน์ แย้มอ่อน (2561 , บทคัดย่อ) การวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง การใช้โปรแกรม Scratch เบื้องต้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มี
วัตถุประสงค์เฉพาะตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) คือ 1) เพื่อศึกษา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อ
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้บทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยประกอบไปด้วย 3.1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ์ 80/80 3.2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วย
สอน ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบ่งเป็น
4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เก็บรวมรวมข้อมูลจาก
เอกสาร งานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และนักเรียนกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 3 คน กลุ่ม 6 คน และ
กลุ่ม 9 คน ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และขั้นตอนที่ 4 การประเมิน
ความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เก็บรวมรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.7
โรงเรี ย นจ่ า การบุ ญ อ าเภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จ านวน 44 คน ผลการศึ ก ษาพบว่ า 1. การหา
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ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ของนักเรียนกลุ่มตั วอย่าง 44 คน มี
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน E1/E2 เท่ากับ 91.16/91.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์
80/80 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เมื่อทาการทดสอบโดยใช้
สถิติทดสอบที (t-Test) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 3. ผลการประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ ควรได้ทาการศึกษาธรรมชาติของบทเรียน
และควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น ผู้บริหาร อาจารย์ประจารายวิชา นัก
วัดผล ทั้งนี้เพื่อให้บทเรียนทีท่ าการสร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาเป็นต้องอาศัยความพร้อมในหลายด้าน ดังนี้
2.1 ผู้บริหาร ให้การสนับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.2 อาจารย์ผู้สอนมีความเข้าในธรรมชาติของบทเรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเพื่อจะ
ส่งผลให้รูปแบบในการนาเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีความน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน
และเนื้อหาของบทเรียน
2.3 ผู้ เ รี ย น ควรมี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็น อย่ า งดี เพื่ อ ความสะดวกในการศึ กษา
บทเรียนด้วยตนเองเพิ่มเติมในเวลาที่สะดวก
3. ก่อนที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควรให้นักศึกษา ศึกษาคู่มือแนะนาการใช้บทเรียน
ตลอดจนทาความเข้าใจกับสัญลักษณ์และปุ่มคาสั่งต่างๆ เพื่อให้การเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่น
4. การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาจารย์ยังคงมีบทบาทสาคัญ โดยเป็นผู้ชี้แนะ ให้คาปรึกษา
และช่วยเหลืออานวยความสะดวกในกรณีที่คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมมีปญ
ั หา
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน เช่น การ
ออกแบบหน้าจอ การใช้ภาพเคลื่อนไหว และใช้เครื่องมือในส่วนต่าง ๆ ของบทเรียน เป็นต้น
2. ควรมีการวิจัยเรื่องความคงทนในการเรียนรู้ เพื่อจะได้ทราบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงไร ผู้เรียนสามารถเก็บประสบการณ์จากการเรียนรู้บทเรียนผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้หรือไม่
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Developing Mooc on Computer Operation Principles
of Second Grade
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียน
ชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 2และ3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 จานวน 21 คน ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) โดยเลือกจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 แผน 2) บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
และ3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
และ t-test ผลการวิจัย พบว่า
1. บทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น มั น ธยมศึ ก ษาปี ที่ 2
มีประสิทธิภาพ 83.33/91.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ
0.67 คิดเป็นร้อยละ 67.00 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 นั้นแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. นักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางาน
ของคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด / หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
This study aims to 1) establish and find out the effectiveness of Mooc. The principle of
computer operation for second graders to be effective according to the criteria 80/80 2) To study
the effectiveness index of Mooc. (2nd and 3rd grade) to compare the pre-school and post-study
achievements of second-graders studying with Mooc. About the principles of how computers work
The samples used in this study were 21 second graders in Room 2 who studied in semester 2,
academic year 2020, Mae Mau Kindergarten (Community 1), selectively based on simple
randomization. Tools used 1) Learning management plan for 2nd graders, 3 plans, 2) Open system
online lessons, subjects, computer principles, and 3) Academic Achievement Test The statistics
used in the research were percentages, averages, standard deviations, and t-tests, the findings
showed.
1. Mooc on the principles of computer operation The second year of the Mandham
Studies class was effectively 83.33/91.85, which met certain criteria.
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2. The effectiveness index of Mooc subjects the principle of operation of the computer.
It is 0.67% as 67.00 percent, which is higher than 50 percent, indicating that the learner has
progressed in learning.
3. Mandham students study year 2, room 2, learned with Mooc on the principles of
computer operation. Postsecondary achievement was statistically significantly higher than before
class at .05.
Keywords: MOOC / Computer Working Principles / Academic Achievement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเชื่อมโยง
ความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหา
ความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้นโดยกาหนดสาระสาคัญ ในด้านเทคโนโลยี คือ การออกแบบและ
เทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและ
สิ่งแวดล้อม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์จ บชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 ผู้เรียนที่จ บชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 จะต้องมีคุ ณ ภาพผู้เรียนในด้ า น
เทคโนโลยี ดังนี้ 1) เข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีได้แก่ ระบบทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ
ตัดสินใจเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะและ
ทรัพยากรเพื่อออกแบบและสร้างผลงานสาหรับการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันหรือการประกอบอาชีพ โดยใช้
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
รวมทั้งคานึงถึงทรัพย์สินทางปัญญา 2) นาข้อมูลปฐมภูมิเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ ประเมิน นาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศได้ตามวัตถุประสงค์ ใช้ทักษะการคิดเชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงและเขียนโปรแกรม
อย่างง่ายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างรู้เท่าทันและรับผิดชอบต่อสังคม
3) ตั้งคาถามหรือกาหนดปัญหาที่เชื่ อมโยงกับพยานหลักฐาน หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่มีการกาหนดและ
ควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคาตอบหลายแนวทาง สร้างสมมติฐานที่สามารถนาไปสู่การสารวจตรวจสอบ ออกแบบ
และลงมือสารวจตรวจสอบโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพที่ ไ ด้ ผ ลเที่ ย งตรงและปลอดภั ย
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ซึ่งในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษายุค Thailand 4.0
การปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเพื่อกาหนดทิศทางเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นิกร จันภิลม และ
คณะ (2562) ได้ ก ล่ า วว่ า ในส่ ว นของการสนั บ สนุ น ด้ า นการศึ ก ษาที่ ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาโดยการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรมให้ส่งเสริมและกาหนด
เป็นทิศทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่ใช้ช่องทางการสื่อสารด้านเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่
ต้องนานวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาคุณ ภาพชี วิตของประชาชนในทุกช่ วงวัย เช่น
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ การใช้
เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ เป็นต้น การพัฒนาการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ
การศึกษาระดับประเทศ การจัดการความรู้ในยุค Thailand 4.0 มีความสาคัญยิ่งที่ต้องอาศัยช่องทางการสื่อสารใน
โลกยุคดิจิ ทัลที่ควบคู่กับองค์ความรู้ในระบบการศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาความรู้ นวัตกรรม การวิจัยและการ
ประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ม าใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ของประชาชนทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ ดู เ หมื อ นเป็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ น ามาใช้ ใ น
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ชีวิตประจาวันตามปกติ โดยการนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
มาใช้ส่งเสริมในการเป็นช่องทางในการหาความรู้และพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใน
การศึ กษาเรียนรู้ การประกอบอาชี พ ตลอดจนการพัฒนาทักษะและองค์ ค วามรู้ ในบทบาทของนั กเทคโนโลยี
การศึกษา Thailand 4.0 ที่ควบคู่กับยุคดิจิทัลให้ มีสมรรถนะการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้ริเริ่มในการ
สนั บ สนุ น การเปลี่ ย นผ่ า นด้ า นการศึ ก ษาและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ มี ร ะบบการศึ ก ษาที่ ดี
ได้มาตรฐานและยกระดับการศึกษาของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถที่ทัดเทียมก้าวสู่การสร้างนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาระดับโลกต่อไป
MOOC หรื อ Massive Open Online Course เป็ น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในยุ ค ปั จ จุ บั น
MOOC เป็ น นวั ต กรรมใหม่ ข องวงการการศึ ก ษาโลกโดยการน าเทคโนโลยี แ ละวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนสมั ย ใหม่
มาผสมผสานทาให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้ งนี้กระแสของ MOOC พึ่งเกิดขึ้น
เมื่อไม่นานมานี้และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปี 2012 เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลกจานวนมาก
ใช้นวัตกรรมนี้ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่าระบบการศึกษาของ MOOC แตกต่างจากการศึกษา
ทางไกลแบบเก่านั้นคือ การที่ MOOC เน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อินเทอร์เน็ตและระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น Khan Academy นั้นใช้วิดีโอการสอนร่วมกับการทา
แบบฝึกหัดต่าง ๆ ผ่านเว็บโดยที่แบบฝึกหัดเหล่านั้นจะมีการตรวจอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์ในทันทีทาให้การเรียนรู้
ได้ผลลัพธ์ที่ดี มากขึ้นกว่าการนั่งเรียนในห้องและตรวจการบ้านโดยอาจารย์ที่จะต้องเสียเวลาในการตรวจนอกจากนี้
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทาให้อาจารย์สามารถเก็บข้อมูลการเรียนของนักเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น (ณฐภัทร ติณ
เวส และฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2559)
จากสถานการณ์ ไวรัส โควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก โดยเริ่มแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึง
ปัจจุบันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ส่งผลต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก พงศ์ทัศ วนิชานันท์ (2563)
ได้กล่าว ตั้งแต่เชื้อไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีนปลายปีที่แล้วจนถึ งปัจจุบัน UNESCO รายงานว่ารัฐบาล 191
ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผู้เรียนได้รับผลกระทบกว่า 1.5 พันล้านคน (มากกว่าร้อยละ
90 ของผู้เรียนทั้งหมด) สาหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในช่วงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน
โดยในช่วงต้นเดือนเมษายน คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาด พร้อมกับเตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกั นไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบ
จากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป ช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 หลายประเทศใช้วิธีการสอนทางไกล ไม่ว่า
จะเป็นการสอนออนไลน์ผ่าน Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือใช้การถ่ายทอดการสอนผ่าน
สัญญาณโทรทัศน์ เพื่อให้เด็กเรียนต่อที่ บ้านได้ขณะปิดโรงเรียน แต่การใช้วิธีดังกล่าวทาให้เด็กบางกลุ่มโดยเฉพาะ
เด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน นอกจากนี้ ในการเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เด็กจาเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่การเรียนที่บ้านจึงเป็นการผลักภาระให้ผู้ป กครอง อาจทาให้เหลื่อมล้า
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหากผู้ปกครองไม่มีความพร้อมในการช่วยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน
จากที่ผู้วิจัยได้ไปศึกษาสังเกตการณ์สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
(ชุมชน 1) ระยะเวลา 2 สัปดาห์ พบว่าโรงเรียนอนุบาลแม่เ มาะ (ชุมชน 1) มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
เนื่องจากในบางวันครูผู้สอนมีภาระหน้าที่นอกสถานศึกษา จึงพบปัญหาในการเรียนการสอนของนักเรียน ล้วนเป็น
ปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการสอนที่มีน้อยจึงทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ต่ากว่าเกณฑ์ ดังนั้นควรมีสื่อการเรียนการสอน
ทีท่ าให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนและเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาและสามารถวัดผลได้
จากปั ญ หาดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและจั ด ท าบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อนามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น ปัญ หาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 เพื่อให้การเรียนการสอนในห้องเรียนปรับตัวให้การศึกษาเข้าสู่ยุค New normal กระทั้งแก้ไขปัญหา
ในชั้นเรียนข้างต้นและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
เรื่องหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

1. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์
ภาพที่1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเนื้อหาในรายวิชา คอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง หลักการ
ทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งใช้บทเรียนจานวน 3 บทประกอบด้วย
1. หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
2. เทคโนโลยีการสื่อสาร
3. ซอฟต์แวร์การประยุกต์
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางาน
ของคอมพิวเตอร์ สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตัวแปรตาม
1. ค่าดัชนีประสิทธิผลของ บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วย
บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ขอบเขตด้านเวลา
เวลาที่ใช้ในการดาเนินการศึกษา บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรนักเรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาครั้ง นี้ คื อ นักเรียนชั้ นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรียนอนุบาลแม่ เ มาะ
(ชุมชน 1) อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง จานวน 2 ห้อง 42 คน

116

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 จานวน 21 คน ที่เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม
สมมุติฐานการวิจัย
1. บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์
2. นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 ขึ้นไป
3. นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 แผน
2. นาแผนการจักการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น จานวน 3 คน แล้วนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข้ ผลการประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
3. สร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือผู้ศึกษาได้มาประยุกต์ใช้รูปแบบของ ADDIE model
4. นาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและพิจารณาให้
ข้อคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินจานวน 3 คน
5. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
6. นาแบบทดสอบที่ร่างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องเหมาะสมและนามาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
7. นาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ไป
ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) จานวน 12
คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ เก่ง ปานกลางและอ่อน โดยทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 จานวน 2 ครั้ง คือ แบบหนึ่งต่อหนึ่งจานวน 3 คนและแบบกลุ่มเล็กจานวน 9 คน เนื่องจาก
จานวนนักเรียนไม่เพียงพอต่อการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงทาการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพเพียง
2 กลุ่ม ได้แก่ แบบหนึ่งต่อหนึง่ จานวน 3 คน และแบบกลุ่มเล็กจานวน 9 คน
8. นาเครื่องมือประกอบด้วย บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด จานวน 1 เรื่อง ประกอบกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ จานวน 3 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 21 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 แผน
2. บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด รายวิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) หน่วยการเรียนรู้ หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 เรื่อง
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 35 ข้อ ใช้จริง 30 ข้อ
โดยผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษาได้ ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ
2 ประเภท ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด รายวิชาคอมพิวเตอร์(เพิ่มเติม) หน่วยการเรียนรู้ หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 เรื่อง ใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 3 แผน ใช้เก็บ
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ข้อมูล ระหว่างการดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์
ระบบเปิด
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนใช้ทดสอบ ความรู้พื้นฐานของ
กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้ทดสอบความรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด ทั้ง 3 เรื่องเสร็จแล้ว ซึ่งใช้แบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ
โดยเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด
2.2 เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมทั้งหมดแล้วให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลัง
เรียน (Posttest)
2.3 นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอร์ระบบเปิดและคะแนน
จากการทา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
2.4 นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนในบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดและหลังเรียนมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการหาความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยใช้ IOC ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80
3. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ที่ได้จากทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. วิเคราะห์หางการหาดัช นีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล
E.I. =

P2 %−P1 %
100−P1 %

โดย

P1% แทน ร้อยละของผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน
P2% แทน ร้อยละผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน
5. ผู้วิจัยใช้แบบแผนการศึกษากลุ่มเดียว วัดก่อนและหลังการทดลอง (one-group pretest – posttest
design)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 83.33/91.85 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดซึ่งผู้วิจัยนาเสนอตัวอย่าง
บทเรียน ดังภาพ

ภาพที่2 หน้าหลักของเว็ปไซต์ Kruthaimooc

ภาพที่3 หน้าสมัครเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ระบบ
เปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
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ภาพที่4 บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ผู้วิจั ยได้นาบทเรียนออนไลน์ร ะบบเปิ ด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิว เตอร์ ไปทดลองใช้ เ พื่ อ หา
ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ
(ชุมชน 1) จาวน 2 ครั้ง แบบหนึ่งต่อหนึ่งและแบบกลุ่มเล็ก ซึ่งแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ระหว่างเรียน
A

∑𝑥

E1

B

∑𝑦

E2

ค่าประสิทธิภาพ
E1/ E2

30

225

83.33

30

248

91.85

83.33 / 91.85

N
9

หลังเรียน

จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพ
83.33 / 91.85
จากนั้นผู้วิจัยนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพื่อหาผลการศึกษาของค่าดัชนีประสิทธิผล ซึ่งแสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวนผู้เรียน
(N)

คะแนนเต็ม
(A)

21

30

ผลรวมคะแนนสอบ ผลรวมคะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
(P1)
(P2)
477
579

E.I
0.67

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนได้พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ
0.67 คิดเป็นร้อยละ 67.00 นั้นแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่
เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเที ยบเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นก่ อนเรี ยนและหลัง เรี ยนของนัก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์
คะแนนสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
t (.05,20) 1.7247

จานวนนักเรียน
(N)
21
21

ค่าเฉลี่ย(𝑥̅ )
22.71
27.57

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน(S.D)
2.67
1.86

ผลต่างคะแนน(D)

t-test

4.86

12.58

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าวิกฤตของ t จากการเปิดค่าวิกฤต t (Critical Values of t) df = 20 ระดับ .05
เท่ากับ 1.7247 และค่า t ที่คานวณไว้คือ 12.58 มีค่ามากกว่าค่า t วิกฤตของ t (ตาราง)
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สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่องหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 การผลิตสื่อการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัยได้อภิปรายการศึกษาไว้ดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเฉลี่ยนท่ากับ 4.22 ซึ่งอยู่ในระดับมากและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
1.1 ผลของการสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม
สอดคล้ อ งเท่ า กั บ 4.22 อยู่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจาก บทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ ผู้จัดทาได้สร้างเนื้อ หาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน เนื้อหาเข้าใจง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน มีการใช้วิดีโอใน
การอธิบายเนื้อหาที่จะเรียนในแต่ละบท นอกจากนี้บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุก
เวลาจึงทาให้มีความน่าสนใจ อีกทั้งยังมีการนาหลักการของ ADDIE Model มาใช้ในการออกแบบตั้งแต่การวิเคราะห์
การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินและนามาปรับปรุงแก้ไขให้บทเรียนออนไลน์ระบบเปิด มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกันงานวิจัยของอรวรรณ แซ่อึ่ง และคณะ (2561) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ออนไลน์แบบเปิดสาหรับผู้เรียนกลุ่มใหญ่เพื่ อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากร
วิสาหกิจ ชุ มชน กลุ่มตัวอย่า ง คื อ กลุ่มวิสาหกิจ ชุ มชน บ้า นหว้า ใหญ่ ตาบลไสหมาก อาเภอเชี ยรใหญ่ จั ง หวัด
นครศรีธรรมราช จานวน 20 คน พบว่าผลการประเมินคุณภาพการเผยแพร่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์แบบ
เปิดสาหรับผู้ เรียนกลุ่มใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สาหรับบุคลากรวิสาหกิจ โดย
ภาพรวมมีคุณภาพที่เหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย คือ 4.73 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83 และสอดคล้องกับงายวิจัยของกชพรรณ นุ่นสังข์, วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ ญสุขสันต์ และสายฝน เอกวรางกูร
(2562) ศึ กษาเรื่องการพัฒนาการจั ดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสาหรั บมหาชน (MOOC) ในรายวิช า
จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น ผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
สาหรับมหาชน พบว่า 1) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสาหรับมหาชนในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัย
สูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านผลิตสื่อ เป็นไปตาม
มาตรฐานของระบบ Thai MOOC 2) พฤติกรรมของผู้เรียนที่มีส่วนร่วมในการเรียนทั้งหมดของเนื้อหาตั้งแต่ต้นจน
จบในรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ จานวน 262 (ร้อยละ 47.21) จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น จานวน 280 คน
(ร้อยละ 49.46) และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดสาหรับมหาชนในรายวิชา
จิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุและจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (SD=0.81)และ
4.02 (SD=0.82) ตามลาดับและ3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า ผู้เรียนสามารถทาคะแนนรวมผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 โดยรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยสูงอายุ มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 80.9 คะแนน
(คะแนนเต็ม 100) คะแนนสูงสุด 100 คะแนนคะแนนต่าสุด 70 คะแนนและรายวิชาจิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ย 86.6 คะแนน (คะแนนเต็ม 100) คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คะแนนต่าสุด 61
คะแนน
1.2 ผลของการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิ ว เตอร์ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง คื อ 75.56/78.89และแบบกลุ่ ม เล็ ก
คือ 83.33/91.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด มีความทันสมัยและใช้
งานง่ายในยุคปัจจุบัน ผู้จัดทาได้ลาดับเนื้อหาได้ชัดเจนเข้าใจง่ายต่อการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
อีกทั้งบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เป็นที่สิ่งใหม่ต่อนักเรียน จึงทาให้บทเรียนเรียนออนไลน์ระบบเปิดดึงดูดความ
ความสนใจของผู้เรียนและผู้วิจัยได้ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รวมทั้ง
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบและการดาเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกัน
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งานวิจัยของ ธนพงษ์ ไชยลาโภ, เอกลักษณ์ โภคทรัพย์ไพบูลย์ และปริญญ์ โสภา (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อ
บทเรียนออนไลน์เรื่อง : การออกแบบเพื่อการผลิตสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างคื อนิสิตเอกการ
ออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 40
คน ประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์จากผลการทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.13/92.17 ซึ่งอยู่สูงกว่า
เกณฑ์ที่กาาหนดไว้คือ 80/80 ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีค่าความยากง่าย (P) เฉลี่ยเท่ากับ 0.27 0.80 ค่าอานาจจาแนก (D) เฉลี่ยเท่ากับ 0.20 - 0.71และค่า ความเชื่อมั่นเฉลี่ยเท่ากับ 0.96 วิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยนาคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบและสอดคล้องกับงายวิจัยของ
ภูเบศ เลื่อมใส (2564) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค (MOOCs) รายวิชา
การคิดเชิงระบบผลการวิจัยพบว่า 1. รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค รายวิชาการคิดเชิงระบบ มี
องค์ประกอบหลักของรูปแบบ คือ 1) ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน วัตถุประสงค์ 2) รูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
ระบบการจัดการมูค รายวิชาการคิดเชิงระบบ มีองค์ประกอบย่อย คือ (1) บทเนื้อหา (2) การจัดการเรียนการสอน
MOOCs (3) กิจกรรมการเรียนการสอน MOOCs (4) การวัดและประเมินผลและ (5) ปฎิสัมพันธ์และการสื่อสาร 3)
ขั้นตอนของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค รายวิชาการคิดเชิงระบบ คือ (1) คาแนะนารายวิชา
(2) ประเมินก่อนเรียน (3) ศึกษาเนื้อหาบทเรียนวีดีทัศน์ (4) กิจกรรม อภิปราย/ค้นคว้าเพิ่มเติม (5) ประเมินระหว่าง
เรียนและประเมินหลังเรียน
1.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพ E1 / E2 = 85.30 / 86.63 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
1.4 ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการจัดการมูค รายวิชา
การคิดเชิงระบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในเกณฑ์ “เหมาะสมมาก”
2. การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มีค่า
เท่ากับ 0.67 คิดเป็นร้อยละ 67.00 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 50 นั้นแสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ ทั้งนี้เป็น
เพราะบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมกับ
ผู้ เ รี ย น ท าให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจง่ า ยขึ้ น อี ก ทั้ ง การเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิด เรื่ อ ง หลั ก การท างานของ
คอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้และวัดความรู้ด้วยการทาแบบทดสอบได้ทุกที่ทุกเวลาและผู้จัดทาได้ทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฎวรัตน์ ขจัดภัย (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ รายวิชาการออกแบบภายใน
1 รหัสวิชา 554251 การวิจัยมีวั ตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ออนไลน์วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน 1 เรื่องหลักการจัดวางเครื่องเรือนภายในบ้านพักอาศัย กลุ่มตัวอย่าง
จ านวนนั ก ศึ ก ษา 22 คน พบว่ า บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อ อนไลน์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ า กั บ
52.20/61.52 2) กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการเรี ย นรู้ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ19.50 ดั ง นั้ น การพั ฒ นาบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ต้องมีความหลากหลายในการนาเสนอและมีการสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรพร พูลสวัสดิ์และณัฏฐภรณ์ หลาวทอง (2564) ศึกษาเรื่อง การประเมินความ
สอดคล้องในแนวเดียวกันของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระหว่างระบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด
(MOOC) ของไทยและต่างประเทศด้วยดัชนีความสอดคล้องของพอร์เตอร์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลลัพธ์การเรียนรู้
วิธีการสอนและวิธีการประเมินของรายวิชาเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของไทยและต่างประเทศในระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด มีทั้งจุดที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในในระดับ
เข้าใจ วิธีการสอนส่วนใหญ่ ได้แก่ การดูวีดิโอ การใช้เอกสาร การทาแบบฝึกหัด และการอภิปราย วิธีการประเมินมี
ความแตกต่างกันโดย Coursera มีวิธีการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ การทดสอบ การประเมินโดยเพื่อนและการประเมิน
ทั้งการทดสอบและการประเมินโดยเพื่อน ในขณะที่ Thai MOOC และ Chula MOOC จะใช้การทดสอบและการ
สอบปลายภาคเป็นหลัก 2) ความสอดคล้องในแนวเดียวกัน ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการสอนและวิธีการประเมิน
พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.110 ถึง 0.630 ซึ่งถือว่ามีค่าอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2 ที่เรียน
ด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด เรื่อง หลักการทางานของคอมพิวเตอร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 เท่ า กั บ 1.7247 ค่ า t ที่ ค านวณได้ คื อ 12.58 มี ค่ า มากกว่ า
ค่า t วิกฤตของ t ตาราง เนื่องจากแบบทดสอบที่ผู้เรียนได้ทานั้นมีความเหมะสมกับผู้เรียน อีกทั้ งผู้สอนได้จัดการ

121

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
เรียนการสอนอย่างเป็นลาดับขั้นตอนและผู้จัดทาได้ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือกซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สรกฤช มณีวรรณ (2561) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนผ่านระบบการจัดการมูคร่วมกับเครื่องมือเสริ มศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
รายวิชาการถ่ายภาพโฆษณา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ที่ได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการใช้โปรแก รม
คอมพิ ว เตอร์ สุ่ ม ตั ว เลขรหั ส ประจ าตั ว นั ก ศึ ก ษา จ านวน 40 คน จากผลการใช้ รู ป แบบการเรี ย นการสอน
พบว่า คะแนนการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนมีระดับคะแนนที่สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 คะแนนความสามารถในการแก้ ปั ญ หาเชิ ง สร้ า งสรรค์ ข องผู้ เ รี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ย รู ป แบบการเรี ย นการสอนมี
พั ฒ นาการที่ สู ง ขึ้ น ทุ ก สั ป ดาห์ แ ละ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ อาลี ย ะห์ มะแซ, ซามี ย ะห์ บาเละ และไซนี ย์
ต าภู (2563) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นภาษามลายู ส าหรั บ นั ก เดิ น ทางในบทเรี ย นออนไลน์ ร ะบบเปิ ด
Thai-MOOC วิช าภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิ ทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหาภาษามลายูโดยรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅ = =4.29) ด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
(𝑥̅ = 5.00)และบทเรียนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.06/80.53 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยอธิบายได้ว่าบทเรียนภาษามลายูสาหรับนักเดินทางในบทเรียน
ออนไลน์ระบบเปิด Thai-MOOC สามารถเป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน ภาษามลายูในระดับพื้นฐานได้ แสดงให้
เห็นว่าการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิด Thai-MOOC สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนและมี
ความสาคัญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจจะนาผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป ดังนี้
1. ในการจั ด กกิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นผู้ วิ จั ย ได้ อ อกแบบวิ ธี ก ารในการพั ฒ นากั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ตามสภาวการณ์เรียนรู้ช้ากว่าปกติผู้วิจัยต้องมีการออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติมให้เหมาะสม
กับผู้เรียนในกรณีพิเศษ
2. ในการดาเนินการเรียนการสอนตามแผนการสอน ผู้ วิจัยควรมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องและ
การเตรียมข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน(รหัส Emailและรหัสของเว็บKruthaimooc.com) ไว้ก่อนเข้ากิจกรรมจะทาให้
สามารถดาเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่วางแผนไว้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ไปหาค่าความยากง่าย และอานาจจาแนก ก่อนนาไปใช้จริงเพื่อทา
ให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดในเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จังหวัดลาปาง
Development of Multimedia Instruction with Construct 2 on Security of using
information technology to promote Systematic Thinking for Level 6 Elementary
Student Chumchonbanfonwittaya School Lapang Province
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2รองศาสตราจารย์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุวัตประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย
เพื่อการศึกษา และ 3) เปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 20 คน
ซึ่งได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และค่า t-test พบว่า 1) บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.00/82.35 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีค่าเท่ากับ 0.6543 คิดเป็นร้อยละ 65.43 และ 3) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบหลังเรียน
ทีเ่ รียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย / การคิดอย่างเป็นระบบ
Abstract
The purpose of this research was to study the results of 1) to develop and validate
the efficiency of multimedia instruction with Construct 2 on Security of using information
technology to promote Systematic Thinking for level 6 elementary student 2 ) study the
effectiveness index after learning by Multimedia Instruction and 3) to compare the student’s
learning achievement before and after using Multimedia Instruction. The sample were 20 level 6
elementary student of Chumchonbanfonwittaya School from academic year 2020, via simple
random sampling technique. Statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard
deviation and t-test dependent. The research findings reveled that. 1) The efficiency of Multimedia
Instruction with Construct 2 on Security of using information technology to promote Systematic
Thinking for level 6 elementary student was found at 80.00/82.35, which was higher than the set
standard 2) The student’s learning achievement after using Multimedia Instruction increased by
65.43% (E.I. = 0.6543). 3) Systematic thinking skill of student through multimedia instruction after
learning than before learning statistically significant at the .05 level
Keywords: multimedia instruction / systematic thinking
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นสาคัญโดยเฉพาะ
การคิดอย่างเป็นระบบที่จะพัฒนาความสามารถการคิดองค์รวม ทาให้สามารถวางแผนระบบการคิด การเลือก
ตัดสินใจและการวางแผนการทางาน และคิดอย่างเป็นระดับขั้นตอน ซึ่งการคิดอย่างเป็นระบบเป็นวิธีการที่สามารถ
มองปัญหาหรือสถานการณ์ด้วยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความเชื่อมโยง มุ่งเน้นการคิดเคราะห์ ปัจจัย
รวมทั้งสาเหตุของปัญหาระหว่างองค์ประกอบย่อย โดยผ่านขั้นตอนของการดาเนินการออกแบบรูปแบบการเรียน
การสอนอย่างเป็นระบบ การคิดอย่างเป็นระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั่นก็คือ การคิดอย่างเป็นระบบโดยตรง
และการคิดอย่างเป็นระบบทางอ้อม และมีขั้นตอนในการคิด ดังนี้ 1) การระบุปัญหาและทาความเข้าใจปัญห า
2) การวางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ 3) การลงมือทาตามแผน 4) การตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและแก้ไขปรับปรุง
(วสันต์ รักษาพล , 2559)
ปัจจุบันสังคมโลกที่ปรับเปลี่ยนสังคมความรู้ที่ข่าวสารข้อมูลและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพัฒนา
ไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาเป็นสื่อกลาง ที่มีบทบาทในการเรียนการ
สอนเพื่อให้เท่าทันกับความทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการเรียนการสอน
การใช้ ค อมพิวเตอร์เข้ามาทาหน้า ที่แทนในระหว่างการสอนให้ผู้เรียนศึกษาจากคอมพิวเตอร์ การ ใช้ บทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน นักการศึกษาต่างให้ความสาคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
บทเรียนมัลติมีเดียเป็นการนาเอาคอมพิวเตอร์มาใช้จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเรียนรู้บทเรียนจาก
โปรแกรมที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบและผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองบทเรียนคอมพิวเตอร์นับว่ามีบทบาทอย่าง
สู ง ต่ อ การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางเช่ น ในปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นกระบวนการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยยึดความถนัดและ
ความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักตามสภาพความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) และใน
ปัจจุบันการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้นามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาให้สูงขึ้นในหลาย ๆ วิชา
โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนได้ใช้สาหรับการเรียนรู้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้น ไม่มีข้อกาหนดในเรื่องเวลาสถานที่และจานวน
ครั้งในการเรียน มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนและสื่อในลักษณะการตอบคาถามและให้ผลย้อนกลับอย่างสม่าเสมอ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ อีกทั้งยังมีการศึกษาการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
ไปใช้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ดังงานวิจัยของ อนุวัฒน์ เจริญสุข (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง การสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 52 คน โดยใช้วิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.773) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.27/80.83 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของ
นักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน ไม่แตกต่า งกัน 4) นักเรียนมีค วามพึง พอใจต่อการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.57
จากการไปสังเกตการณ์สอนโรงเรียนบ้า นชุมชนบ้านฟ่อนวิท ยา อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง รายวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระยะเวลา 2 อาทิตย์ พบว่าโรงเรียนเรียนบ้านชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา มีการเรียน
การสอนที่ไม่น่าสน ไม่มีสื่อการสอนและมีรูปแบบ การสอนในรูปแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ทาให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ไม่ทันเพื่อน และทาให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียน ทาให้นักเรียนบางคนสนใจสิ่งอื่นมากกว่าบทเรียน เช่น เล่นเกม
ดูวิดีโอ เดินออกจากห้องเรียนเพื่อไปทาสิ่งอื่น ซึ่งทาให้นักเรียนไม่สามารถทาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ระหว่างเรียน
ได้ และทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับต่า
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นการเรียนการสอนแบบใช้บทเรียนมัลติมีเดียจะช่วยอานวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอนของตัวผู้สอนและผู้เรียน โดยที่ผู้สอนจะนาเนื้อหาและงานต่าง ๆ ไว้บนสื่อ และให้
ผู้เรียนเรียนรู้ ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย และได้ใช้การคิดอย่างเป็นระบบ ที่มีการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่าเป็นผู้รับโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมที่มีอยู่
กับความรู้ใหม่และสร้างกระบวนการคิ ดอย่างเป็นระบบ ทาให้ผู้เรียนสามารถวางแผนระบบการคิ ด การเลือก
ตัดสินใจและการวางแผนการทางาน และคิดอย่างเป็นระดับขั้นตอน โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านสถานการณ์ปัญหา ที่ผู้เรียนพบเจอในชีวิตประจาวัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ ศึ ก ษาดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษาด้ ว ย Construct 2 เรื่ อ ง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 จานวน 40 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจานวนนักเรียน 20 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเป็นเนื้อหาในรายวิชาวิทยาการคานวณ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
3. ขอบเขตตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย
Construct 2 เรื่องความปลอดภัยในการใช้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่ง เสริมการคิ ดอย่า งเป็นระบบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม
1) ดัชนีประสิทธิผล
2) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
4. ขอบเขตระยะเวลา
เวลาที่ใช้ในการดาเนินการศึกษาวิจัยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระยะเวลาทั้งสิ้น 2 สัปดาห์
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีจานวนนักเรียน 20 ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจานวน 4 แผน
2. บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย คาแนะนาการใช้งานสาหรับ
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นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ สถานการณ์ปัญหา แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม เนื้อหา แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน ซึ่ง
บทเรียนมัลติมีเดีย จานวน 4 บท ประกอบด้วย
บทที่ 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย
บทที่ 2 การละเมิดลิขสิทธิ์
บทที่ 3 การป้องกันข้อมูลส่วนตัว
บทที่ 4 การสารองข้อมูล
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 20 ข้อ
4. แบบประเมินการวัดการคิดอย่างเป็นระบบเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. คัดเลือกนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัย ครูชี้แจงทาความเข้าใจและอธิบายสิ่งที่กาลังจะดาเนิน
กิจกรรมให้นักเรียนทราบ
2. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน จานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบ
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นก่อนการทากิจกรรม โดยใช้เวลา 20 นาที แล้วนามาตรวจให้คะแนนบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนก่อน
เรียนและให้นักเรียนตอบแบบประเมินทักษะการคิดอย่างเป็นระบบก่อนเรียน จานวน 20 ข้อโดยใช้แบบประเมินที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลา 10 นาทีแล้วนามาบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
3. ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียเพื่ อการศึกษา จานวน 4 บท
ที่ได้สร้างขึ้น
4. เมื่อดาเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน จานวน 20 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นชุดเดิมอีกครั้ง โดยใช้เวลา 20 นาที และบันทึกผลเพื่อ
ใช้เป็นคะแนนหลังเรียนและให้นักเรียนตอบแบบประเมินทักษะการคิดอย่างเป็นระบบหลังเรียน จานวน 20 ข้อโดย
ใช้แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้เวลา 10 นาทีแล้วนามาบันทึกผลเพื่อใช้เป็นคะแนนทักษะการแก้ปัญหาหลัง
เรียน
5. นาผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่ อนและหลังการจัดกิจกรรม และผลคะแนนจากการตอบ
แบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาก่อนและหลังการจัดกิจกรรมไปวิเคราะห์และแปลผลในรูปแบบตารางและการ
บรรยาย สรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ IOC
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียน (สมนึก ภัททิยธนี ,2556)
2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติ มีเดี ยเพื่อการศึ กษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตร E1 /E2 (ชัยยงค์
พรหมวงศ์, 2556)
3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (ประสาท เนืองเฉลิม ,
2550)
4. วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ของ
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา ด้ ว ย Construct 2 เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยหาค่าเฉลี่ย ( 𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ t-test
(บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
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สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
1.1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยผู้เชี่ยวชาญ นาเสนอตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้ ง านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่ง เสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้น ประถมศึ กษาปีที่ 6 โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
1.1 ความชัดเจนและน่าสนใจของเนื้อหา
1.2 เนื้อหาบทเรียนมีความถูกต้องและมีความเป็นปัจจุบัน
1.3 เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน
1.4 การใช้ภาษาที่ถูกต้องและสื่อความหมายได้ชัดเจน
1.5 มีการสรุปเนื้อหาในแต่ละบทอย่างเหมาะสม
รวมเฉลี่ย
2. ด้านการออกแบบ
2.1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสมและสวยงาม
2.2 ภาพประกอบมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
2.3 ขนาดและตัวอักษรมีความเหมาะสม
2.4 มีความคิดสร้างสรรค์
2.5 ปุ่มต่าง ๆ ในบทเรียนมีความถูกต้องและอานวยความสะดวก
ในการการพลิกหน้าบทเรียน
รวมเฉลี่ย
3. ด้านการวัดและประเมินผล
3.1 เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินเหมาะสมกับผู้เรียน
3.2 เครื่องมือมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
3.3 การวัดและประเมินครอบครุมจุดประสงค์การเรียน
3.4 ข้อคาถาม/คาตอบ มีความถูกต้องและชัดเจน
3.5 การวัดและประเมินสอดคล้องกับบริบทจริงในชีวิตประจาวัน
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทุกรายการ

̅
𝒙

N=3
𝑺. 𝑫.

แปลความ

4.67
4.67
5.00
4.67
4.67
4.73

0.57
0.57
0.00
0.57
0.57
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
5.00
4.67
4.67

0.00
0.00
0.57
0.57

5.00

0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.23

มากที่สุด

4.33
4.33
5.00
4.67
4.33
4.53
4.70

0.57
0.57
0.00
0.57
0.57
0.46
0.38

มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2
เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบของนัก เรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมสอดคล้องในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่ า ด้านที่มีความเหมาะสมสูงสุดคือ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.86 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 อยู่ในระดับมากที่สุดและด้านที่
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด
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1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 นาเสนอดังตารางที่ 2
ผู้วิจั ยได้นาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้ค่าประสิทธิภาพแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
(One-to-One Testing) และ แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ดังตารางที่ 2 และ 3 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Testing)
จานวน 3 คน
N
3

A
40

ระหว่างเรียน
𝛴x
E1
87
72.50

B
20

หลังเรียน
𝛴y
45

E2
75.00

ค่าประสิทธิภาพ
E1 /E2
72.50/75.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 แบบ
หนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง (One-to-One Testing) จ านวน 3 คน มี ค ะแนนระหว่ า งเรี ย น ร้ อ ยละ 72.50 และมี ค ะแนน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 75.00 ซึ่งบทเรียนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 72.50/75.00 ถือว่าไม่
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ผู้วิจัยจึงได้การปรับปรุงแก้ไขของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วนาไปทดลองใช้อีกครั้งกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 แบบกลุ่มเล็กต่อไป
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึ กษา เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)
จานวน 17 คน
N
17

A
40

ระหว่างเรียน
𝛴x
544

E1
80

B
20

หลังเรียน
𝛴y
280

E2
82.35

ค่าประสิทธิภาพ
E1 /E2
80.00/82.35

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 80/80 จากการนาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 แบบ
กลุ่มเล็ก (Small Group Testing) จานวน 17 คนมีคะแนนระหว่างเรียน ร้อยละ 80 และมีคะแนนแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 82.35 ซึ่งบทเรียนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 80.00/82.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
2. ผลดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.1 ผลดัช นีประสิทธิผ ลของบทเรี ยนมัล ติ มีเ ดี ย เพื่อ การศึ ก ษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากการนาไปใช้จริงกัน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จานวน
20 คน นาเสนอดังตารางที่ 4
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 4 ผลดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่องความปลอดภัยใน การ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 จานวน 20 คน
จานวนผู้เรียน

คะแนนเต็ม

20

20

ผลรวมคะแนน
สอบก่อนเรียน
157

ผลรวมคะแนน
สอบหลังเรียน
316

ดัชนีประสิทธิผล
(EI)
0.6543

จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6/1 มีค่าเท่ากับ 0.6543 คิดเป็นร้อยละ 65.43 แสดงว่านักเรียนเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้
3. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/ 1 โรงเรียนชุมชน
บ้านฟ่อนวิทยา จานวน 20 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยของนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกั บผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและ
ผลการวิเคราะห์ค่า t คานวณและ t วิกฤตของ t (ตาราง) คะแนนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบนาเสนอดังตารางที่ 5
กับ 6 ดังนี้
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6/1 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ การศึ ก ษา ด้ ว ย Construct 2 เรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในการใช้ ง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 20 คน
ข้อ

รายการประเมิน

1. ด้านการระบุปัญหาและสาเหตุ
1.1 ข้าพเจ้าสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุด้วย
ตนเองเสมอ
1.2 ข้าพเจ้ากาหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน
1.3 ข้าพเจ้าสามารถรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการ
วิเคราะห์และกาหนดรายละเอียดของปัญหาได้
1.4 ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์และกาหนด
รายละเอียดของปัญหาต่าง ๆ ได้
1.5 ข้าพเจ้าสามารถระบุแจกแจงลักษณะของปัญหาที่
เกิดขึ้นเพื่อทาความเข้าใจปัญหานั้น ๆ ได้ด้วย
ตนเอง
รวมเฉลี่ย
2. ด้านการวางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ
2.1 ข้าพเจ้าสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผน
2.2 ข้าพเจ้าสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่เพื่อนาไปใช้วางแผนในการ
แก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง

ก่อนเรียน
̅ 𝑺. 𝑫.
𝒙

N = 20
แปล
หลังเรียน
แปล
ความ
̅ 𝑺. 𝑫. ความ
𝒙

3.40

1.05

ปานกลาง 4.25

0.71

มาก

3.35

1.13

ปานกลาง 4.10

0.78

มาก

3.40

0.94

ปานกลาง 3.85

0.93

มาก

3.10

1.20

ปานกลาง 4.10

0.64

มาก

3.40

1.05

ปานกลาง 3.95

0.94

มาก

3.33

1.07

ปานกลาง 4.05

0.80

มาก

4.00

0.91

4.05

0.76

มาก

3.45

0.88

ปานกลาง 3.95

0.76

มาก

มาก
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่
6/1 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 20 คน (ต่อ)
ข้อ
2.3

รายการประเมิน

ข้าพเจ้าพิจารณาทางเลือกแก้ปัญหาที่สาเหตุเพื่อ
วางแผนในการแก้ปัญหาได้
2.4 ข้าพเจ้าสามารถระบุวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ลาดับขั้นตอน
รวมเฉลี่ย
3. ด้านการลงมือทาตามแผน
3.1 ข้าพเจ้าสามารถดาเนินการแก้ปัญหาโดย
สร้างสรรค์ผลงานตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ได้
3.2 ข้าพเจ้าสามารถลงมือปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองเสมอ
3.3 ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดที่พกพร่อง
ในวิธีการปฏิบัติงานได้
3.4 ข้าพเจ้าสามารถดาเนินการแก้ปัญหาโดยใช้
เครื่องมือที่ได้เลือกไว้ ด้วยตนเอง
3.5 ข้าพเจ้าสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ช่วยให้การดาเนินการแก้ปัญหามีประสิทธิภาพมา
ขึน้
รวมเฉลี่ย
4.ด้านการตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและแก้ไขปรับปรุง
4.1 ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบและปรับปรุงวิธี
แก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนได้ด้วยตอนเอง
4.2 ข้าพเจ้าสามารถอธิบายวิธีการแก้ปัญหาที่ได้
ดาเนินการ ให้กับผู้อื่นเข้าใจได้
4.3 ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบและปรับปรุงในระหว่าง
การดาเนินการแก้ปัญหาด้วยตนเอง
4.4 หากแก้ไขปัญหาไม่สาเร็จข้าพเจ้าสามารถ
ย้อนกลับไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นตอน
ได้
4.5 ข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือ
ที่ใช้ในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
รวมเฉลี่ย
รวมเฉลี่ยทุกรายการ

ก่อนเรียน
̅ 𝑺. 𝑫.
𝒙

N = 20
แปล
หลังเรียน
แปล
ความ
̅ 𝑺. 𝑫. ความ
𝒙

3.50

0.76

ปานกลาง 3.75

0.78

มาก

3.85

0.98

มาก

4.35

0.74

มาก

3.67

0.89

มาก

4.01

0.73

มาก

3.50

0.94

มาก

4.10

1.11

มาก

3.45

0.94

ปานกลาง 4.00

0.64

มาก

3.10

0.96

ปานกลาง 4.25

0.96

มาก

3.55

0.94

3.95

0.68

มาก

3.40

1.09

ปานกลาง 3.85

0.93

มาก

3.40

0.97

ปานกลาง 4.03

0.87

มาก

3.60

1.09

4.20

0.76

มาก

3.00

1.02

ปานกลาง 4.00

0.97

มาก

3.45

1.05

ปานกลาง 3.60

1.05

มาก

3.65

0.81

4.25

0.78

มาก

3.30

1.21

ปานกลาง 3.95

0.68

มาก

3.40
3.45

1.04
0.99

ปานกลาง 4.00
ปานกลาง 4.02

0.85
0.81

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีภาพรวมก่อนเรียนในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และมีภาพรวมหลัง
เรียนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณาด้านที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ สูงสุดคือ ด้านการระบุ
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ปัญหาและสาเหตุ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับ
มาก และด้านการลงมือทาตามแผน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.03 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 อยู่ใน
ระดับมาก หลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับมาก, และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ด้านการตรวจสอบผลการ
แก้ปัญหาและแก้ไขปรับปรุง ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับปานกลาง หลังเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่
ในระดับมาก สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยใน
การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ค่า t คานวณและ t วิกฤตของ t (ตาราง) คะแนนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนนักเรียน
(N)
ก่อนเรียน
20
หลังเรียน
20
t (.05,19) 1.7291

คะแนนทักษะ

̅)
ค่าเฉลี่ย(𝒙
69.15
80.55

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน(S.D)
12.35
9.54

ผลต่างคะแนน(D)

t-test

11.40

9.22

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาที่เรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจากค่าวิกฤต
ของ t จากการเปิดค่าวิกฤต t df = 19 ระดับ .05 เท่ากับ 1.7291 และค่า t ที่คานวณไว้คือ 9.22 มีค่ามากกว่าค่า t
วิกฤตของ t (ตาราง) ดังกล่าว สรุปได้ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2
เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบหลังเรียนสูงกว่าก่อนแล้ว
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้ วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้อภิปราย
ผลการวิจัยดังนี้
1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ผลการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีคุณภาพ
เท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับมากที่สุด นั่นเป็นเพราะ บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามีองค์ประกอบของกิจกรรมต่าง ๆ
ทั้งภาพ เสียง ครบถ้วน และมีการจัดเรียงเนื้อหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลาดั บความยากง่าย มีการออกแบบที่มี
ความคิดสร้างสรรค์เหมาะสมกับผู้เรียนช่วย ผู้กระตุ้นผู้เรียนให้มีความกระตือรือร้นต่อการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรเมศวร์ สิริสุรภักดี (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ เรื่อง หลักการทางานของ
คอมพิวเตอร์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย พบว่า การประเมินและหาคุณภาพของ
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ โดยผู้เชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83
ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/82.35 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบ
บทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่มีความน่าสนใจ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้
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เป็นอย่างดี การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผลและนาเนื้อหาที่พัฒนาลงบนบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา หลังจาก
นั้นนาไปประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน ซึ่งกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนผ่านการตรวจสอบ แก้ไข
ปรับปรุง ข้อบกพร่อง ตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ มีผลทาให้ ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เพื่อ
การศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง กับงานวิจัยของ
รุจิกร บุญไทย (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word
2013 สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.86/82.10 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด และ งานวิจัยของอนุวัฒน์ เจริญสุข (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตันหยงมัส อาเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
การสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.27/80.83
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัย
ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ
0.6543 คิดเป็นร้อยละ 65.43 แสดงว่านักเรียนเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น นั้นเป็นเพราะ บทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตาม ข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ยังผ่านการทดลองใช้จากนักเรียนกลุ่มทดลอง
เมื่อนาไปใช้จริงจึงทาให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุจิกร บุญไทย
(2562) ศึ ก ษาเรื่ อ งการพั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง โปรแกรม Microsoft Word 2013
สาระเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
เรื่อง โปรแกรม Microsoft Word 2013 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6062 หรือร้อยละ 60.62 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. การเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ด้วย Construct 2 เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั้นเป็นเพราะ เพราะบทเรียน
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่ 1) การระบุปัญหาและสาเหตุ
2) การวางแผนการแก้ปัญหาที่สาเหตุ 3) การลงมือทาตามแผน 4) การตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและแก้ไขปรับปรุง
เปิดโอกาส ให้ผู้สามารถเรียนรู้หรือหาคาตอบจากสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจาวัน อย่างเป็นระบบมี
ขั้นตอนที่ชัดเจน จึงทาให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญล้อมด้วงวิเศษ (2562) ศึกษาเรื่อง การส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคแผนผังทางปัญญา สาหรับนักศึกษา
ครู ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พบว่ า นั ก ศึ ก ษาครู ที่ ไ ด้ รับ การจั ด การเรีย นการสอนโดยใช้ เ ทคนิค แผนผงทางปัญญา
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบหลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .053
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไปใช้ นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้และทักษะการใช้ งานใน
ระดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ในการนาบทเรียนมัลติมีเดียไปใช้ระหว่างการดาเนินการควรให้นักเรียนตั้งใจฟัง เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ
ในการเรียนมากขึน้ จะได้ไม่เสียเวลาในการดาเนินการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. สามารถนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ได้
2. สามารถนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ไปพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายและตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น
3. ควรนาแบบทดสอบไปหาค่า ความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนนาไปใช้จริง เพื่อทาให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความน่าเชื่อถือมาก
ขึน้
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การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ในชั้นเรียน New
normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
A Study of Grade 1 Students’ Attitude and Participation Behaviors in New
Normal Classroom with Real Life Open-ended Problems
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ที่เน้นการวิเคราะห์โพรโตคอลและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ในการอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
และใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะห์ เจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน กลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 25 คน จากโรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี สานักการศึกษาเทศบาลนคร
ภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ โพรโตคอลการ
สอนและการสั ม ภาษณ์ ภาพถ่ า ย และแบบสั ง เกตพฤติ ก รรม ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ ได้ แ ก่ แบบวั ด เจตคติ ต่ อ วิ ช า
คณิ ต ศาสตร์ และแบบประเมิ น พฤติ ก รรมการมี ส่ วนร่วม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่ าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก และในระหว่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: เจตคติ / พฤติกรรมการมีส่วนร่วม / ความปกติใหม่ / ปัญหาปลายเปิด
Abstract
The purposes of this research were to a study attitude and participation behaviors in
new normal classroom with real life open-ended problems. This qualitative research used
protocol analysis and analytic description to explain the results to students. The quantitative research
analyzed the attitude and participant’s behavior of students. The target group was a total of 25 students
in the 1st grade students of Piboonsawasdee Municipal School, under the supervision of Office of
Education, Phuket City Municipality in the 2021 academic year. The qualitative data consisted of
interview protocols, photos, and behavioral observation forms. The mathematics attitude test and
participation behavior assessment form were components of the quantitative data. The statistical test
is used by mean and standard deviation. The results showed that the students studied in new
normal classroom with real life open-ended problems, a good attitude towards mathematics, and
a high level of participation.
Keywords: Attitude / Participant’s Behavior / New normal / Open-ended Problems
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาทุกภาคส่วนต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าว ที่จะส่งผลกระทบอย่าง
มากต่อระบบการจัดการเรียนการสอนและสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียน (สานักงาคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564) การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งการทางาน การดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด แม้กระ
ทั้งการจัดการเรียนรู้ที่จะต้องปรับตัวเพื่อลดความสูญเสีย มนุษย์จาเป็นต้องป้องกันเพื่อให้ตนเองมีชีวิตรอดด้วยการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆในการดารงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีชีวิตแบบเดิมๆ จึ งเกิดวิถีชีวิตแบบ New normal ขึ้น
สถานศึกษาต่างๆ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วนในการพัฒนาการเรียนการสอนของครูมา
เป็นแบบออนไลน์ (Online) เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน (กาญจนา บุญภักดิ์, 2563)
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ลักษณะการสื่อสารสองทาง ซึ่ง เป็นการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้แบบถ่า ยทอดสด (LIVE) ระหว่า งครูกับนักเรียน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2564) การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ถึงแม้จะมีความ
สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุค New Normal คือผู้สอนและผู้เรียนยังคงมีปฎิสัมพันธ์กันได้ตามปกติเพียงแค่
อยู่คนละสถานที่เท่านั้น ทาให้การเรียนการสอนยังคงสามารถดาเนินต่อเนื่องไปได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน และยัง
สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น พบว่า มีข้อจากัดต่อนักเรียนที่อายุยังน้อย
ที่ต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขาดสมาธิในการเรียน ขาดแรงจูงใจ และไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเรียน ซึ่ง
ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีเนื้อหาค่อยข้างยากมีความเป็น
นามธรรมสูงอาจจะทาให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งเจตคติ ต่อวิชาคณิตศาสตร์มี
บทบาทสาคัญในการสอนและกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลต่อความสาเร็จของนักเรียนในการเรียน
คณิตศาสตร์ (Farooq & Shah, 2008, p.75) นอกจากนี้พฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนก็แสดงให้เห็นได้ว่า
นักเรียนจะมีความสาเร็จในการเรียนได้หรือไม่ ดังที่ Tong (2001, pp.4-5) กล่าวว่า นักเรียนที่มีความกระตือรือร้น
และมีส่วนร่วมในการเรียนจะชอบแสวงหาความรู้จากการถามคาถามกับครู ฟังคาตอบและถามคาถามเพิ่มเติมตาม
คาตอบที่ได้รับซึ่งจะทาให้ประสบผลสาเร็จในการเรียนและการทางานได้ดีกว่านักเรียนที่ไม่มีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของครูผู้สอนจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทาให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และควรเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
การจั ดการเรียนการสอนโดยใช้ ปัญหาปลายเปิดซึ่ง เป็นปัญหาที่ถูก ออกแบบมาให้มีค าตอบที่ถูกต้อง
มากกว่าหนึ่งคาตอบหรือมีวิธีการหาคาตอบได้มากกว่าหนึ่งวิธี จึงสามารถท้าทายนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถใน
ระดับต่างๆ ได้ (Yee, 2002; อ้างถึงใน Munroe, 2015, p.98) การแก้ปัญหาปลายเปิดจะทาให้นักเรียนได้เข้าร่วม
อย่างกระตือรือร้นและสามารถนาเสนอแนวคิดของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถตอบสนองได้เป็นอย่างดีเพราะว่าใน
การแก้ปัญหาปลายเปิดมีวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีที่แตกต่างกัน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีโอกาสที่จะหาคาตอบของ
ตนเองได้โดยไม่เหมือนใคร (Takahashi, 2004) นอกจากนี้ การสอนคณิ ตศาสตร์ จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสาหรับ
นักเรียนเมื่อครูสามารถเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับปัญหาและประสบการณ์ในโลกชีวิตจริงได้ ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ วิธีการสอนคณิตศาสตร์นี้ถือเป็นส่วนประกอบสาคัญ
ในการสอนและการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในทุกระดับการศึกษา (Arthur, et al., 2018, p.65) และการออกแบบปัญหา
ปลายเปิดจาเป็นต้องเชื่อมโยงกับโลกในชีวิตจริงของนั กเรียนให้มากที่สุดเพื่อให้นักเรียนสร้า งความหมายจาก
สถานการณ์ปัญหาดังกล่าว ก่อนจะเข้าสู่โลกโมเดลทางคณิตศาสตร์ซึ่งอยู่ในรูป สัญลักษณ์ กฎ สูตรต่างๆ เพื่อให้
นักเรียนมีความเข้าใจนิยามศัพท์เหล่านั้นในเชิงความคิดรวบยอด ซึ่งการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในแนวทางดังกล่าวจะ
ช่วยพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญ (ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2562)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอนออนไลน์ในยุค New Normal มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงของนักเรียน โดยคาดหวังว่าหากนักเรียนมีเจคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์และมีส่วนร่วมในการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น จะทาให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซึ่งจะส่งผลต่อ ความสาเร็จของ
นักเรียนในการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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2. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย นในชั้ น เรี ย น New normal โดยใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ด ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงของนักเรียน
สถานการณ์ปัญหาที่มาจากโลกในชีวิตจริงหรือ
ชีวิตประจาวันนาไปสู่โลกทางคณิตศาสตร์ จาแนก
ลักษณะการเปิดได้เป็น 3 ชนิด คือ 1) กระบวนการเปิด
2) ผลลัพธ์เปิด และ3) แนวทางการพัฒนาปัญหาเปิด
(ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์, 2562)

- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียน
- พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์โพรโตคอลและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ใน
การอธิบายผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน รวมถึงการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณในการวิเคราะห์เจตคติและพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียน
ที่มีความพร้อมในการเข้าเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งได้กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 จ านวน 25 คน โรงเรี ย นเทศบาลพิ บู ล สวั ส ดี สั ง กั ด ส านั ก การศึ ก ษาเทศบาลนครภู เ ก็ ต ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรมไลน์กลุ่มห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน จานวน 4 หน่วย
ยึดตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ได้แก่ หน่วยที่ 2 การบวก
จานวนสองจานวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 หน่วยที่ 3 การลบจานวนสองจานวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 หน่วยที่ 4 จานวนนับ 11 ถึง
20 และหน่วยที่ 5 การบวก การลบจานวนนับไม่เกิน 20 ใช้เวลาในการสอนทั้งสิ้นจานวน 55 คาบ ผู้วิจัยสร้างปัญหา
ปลายเปิดร่วมกับครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ โดยปรับจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์
สาหรับระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเทศญี่ปุ่น ฉบับแปลและเรียบเรียงโดยไมตรี อิ นทร์ประสิทธิ์
(2562) ซึ่ง เป็นหนัง สือเรี ยนที่ นาเสนอเนื้ อ หาซ่ อนอยู่ ในสถานการณ์ ปั ญ หาที่ เชื่ อ มโยงกั บโลกความเป็นจริ ง ใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน
1.2 แบบสัมภาษณ์ ใช้สาหรับสัมภาษณ์ประเด็นสงสัย หรือเมื่อผู้วิจัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่สืบเนื่อง
จากการจัดการเรียนการสอนและความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักเรียน ครูพี่เลี้ยงและอาจาร์นิเทศก์ที่ร่วมสังเกตชั้นเรียน
1.3 แบบสังเกตพฤติกรรม ใช้บันทึกพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในระหว่างการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้ประเด็นการสังเกตตามรายการในแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน

138

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประกอบด้วย
2.1 แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับเจตคติ
เป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง และน้อย โดยรายการประเมินแบ่งเป็นคาถามวัดเจตคติเชิงบวกและเชิงลบ
จานวน 3 ด้านๆ ละ 6 ข้อ รวมทั้งหมด 18 ข้อ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.66 - 1.00
2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน เป็นแบบมาตรประมาณค่า แบ่งระดับการ
ปฎิบัติ เป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก ปานกลาง และน้อย จานวน 10 ข้อ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.66 - 1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาหลักสูตร และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สาหรับระดับประถมศึกษา ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ประเทศญี่ปุ่น เพื่อออกแบบปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และนาปัญหาปลายเปิดที่ได้
ไปจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ และมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์โดยนาข้อมูลปัญหาอุปสรรคจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา มาปรับปรุงแผนเพื่อ
นาไปใช้ในสัปดาห์ต่อไป ภาพตัวอย่างปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน

ภาพที่ 1 กิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพ (การบวกแบบเพิ่ม)

ภาพที่ 2 กิจกรรมเหลือเค้กกี่ชิ้น (การลบแบบเอาออก)

2. สร้า งแบบวัดเจตคติต่อวิช าคณิ ตศาสตร์ และแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่ว มของนัก เรี ย น
ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน เลือกรายการประเมินที่มีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น โดยใช้ไลน์กลุ่มห้องเรียน
ในระหว่างการสอนจะมีการบันทึกวีดีทัศน์ หน้าจอการสอนของครูผู้สอน เมื่อการสอนของครูผู้สอนเสร็จสิ้นลงในแต่
ละคาบจะรวบรวมภาพผลงานการทากิจกรรมทั้งหมดของนักเรียนและดาเนินการสัมภาษณ์ครู พี่เลี้ยง อาจารย์
นิเทศก์ และนักเรียนในประเด็นสงสัยที่เกี่ยวกับเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนจากการจัดการเรียน
การสอน โดยในแต่ละสัปดาห์จะกาหนดวันสาหรับเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันและสะท้อนผลร่วมกัน 1 วัน
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
4. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และแบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนในช่วงสิ้นสุดภาคการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ ข้อมูลจากโพรโตคอลการสอน โพรโตคอล
การสัมภาษณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นการ
วิเคราะห์โพรโตคอลและการบรรยายเชิงวิเคราะห์ เพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ผล
การวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน และผลการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ดังนี้
การวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาประเมินตามเกณฑ์ดังนี้
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คะแนน
ระดับเจตคติของนักเรียน
2.34 - 3.00
มีเจตคติระดับมาก
1.67 - 2.33
มีเจตคติระดับปานกลาง
1.00 - 1.66
มีเจตคติระดับน้อย
และการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก เรี ย น โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาประเมินตามเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
2.34 - 3.00
ระดับมาก
1.67 - 2.33
ระดับปานกลาง
1.00 - 1.66
ระดับน้อย
สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน
New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง สรุปได้ดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ เ จตคติข องนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ใ นชั้ น เรี ย น New normal โดยใช้ ปั ญ หา
ปลายเปิด ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์แรกของการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าตอบคาถาม และไม่กล้าเปิดกล้องในระหว่างที่เรียน
ดังตัวอย่างการสอนกิจกรรมเรื่อง “มีอยู่จานวนเท่าไรเอ่ย ” เมื่อครูให้นักเรียนดูภาพสถานการณ์ปัญหา และให้
นักเรียนหาจานวนสัตว์แต่ละชนิด ที่อยู่ในสวนสัตว์ ดังโพรโตคอลการสอนต่อไปนี้
ครู
: เด็กๆ หาจานวนสัตว์แต่ละชนิด ได้หรือยังเอ่ย
นักเรียนรวม : (เงียบ และส่วนใหญ่ปิดกล้อง ดังภาพ)
ครู
: เด็กๆคะ ได้ยินเสียงคุณครูไหมคะ
นักเรียน A : ได้ยินครับ
ครู
: หนูเห็นสัตว์อะไรในสวนสัตว์นี้บ้างคะ
นักเรียน A : นก ลิง ช้างครับ
ครู
: ครูอยากรู้จังเลยว่า นกในสวนสัตว์นี้ มีจานวนเท่าไรนะ
นักเรียนรวม : (เงียบ 1.24 นาที และส่วนใหญ่ปิดกล้อง)
และเมื่อเสร็จสิ้นการสอน ครูได้มอบหมายการบ้านให้นักเรียน นักเรียนจึงบอกครูว่าไม่อยากได้การบ้าน
และไม่อยากทาการบ้าน ดังตัวอย่างโพรโตคอลต่อไปนี้
ครู
: อ่า เด็กๆ วันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องจานวนกันก่อนนะ เดี๋ยวครูโน๊ตการบ้านไว้ให้
ในไลน์กลุ่มนะคะ
นักเรียน A : ไม่เอาการบ้านได้ไหมคะครู
ครู
: ทาไมเอ่ย
นักเรียน A : ก็หนูไม่อยากทาอ่ะครู
ครู
: ถ้าพวกเราทาการบ้านส่งกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูพาไปเที่ยวที่อื่นอีก โอเคไหมคะ
นักเรียน B : โอเคครับ
นักเรียน A : ก็ได้ค่ะครู
จากโพรโตคอลการสอนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่กล้าพูด ไม่กล้าตอบคาถาม ปิดกล้อง
ตลอดเวลาในการเรียน และไม่อยากทาการบ้าน แสดงให้เห็นว่านักเรียนกลัวและไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป็นเจตคติเชิงลบต่อวิชาคณิตศาสตร์ และจากการสะท้อนผลประจาสัปดาห์ ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์
แสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์แรกของการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่สนใจเรียน
ไม่กล้าตอบคาถาม และไม่ชอบทากิจกรรม ดังโพรโตคอลการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ต่อไปนี้
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“นักเรียนมีความวุ่นวายในการเรียนออนไลน์ โดยที่ผู้ปกครอง หรือคุณครูไม่สามารถควบคุมได้ นักเรียนมี
พฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน เปิดไมค์ พูดคุย เสียงดัง(คุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการเรียน) เดินเข้า-ออก ดูวุ่นวาย และ
นักเรียนไม่ค่อยตอบคาถามเวลาครูถาม...”
(ครูพี่เลี้ยง ป.1, 12 กรกฎาคม 2564)
“....นักเรียนไม่ค่อยกล้าตอบเวลาที่ครูถาม และเวลาที่ครูให้ทากิจกรรมนักเรียนก็จะปิดกล้อง ไม่ยอมให้ครู
เห็นว่าทาได้หรือไม่ได้ อาจจะเป็นเพราะว่านักเรียนกลัวว่าจะตอบผิดรึเปล่า...”
(อาจารย์นิเทศก์, 12 กรกฎาคม 2564)
จากโพรโตคอลการสอนและโพรโตคอลการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอน ไม่สนใจฟังสิ่งที่ครูพูด แต่จะพูดคุยเรื่องอื่นๆ เสียงดัง
รบกวนเวลาที่ครูสอน และเวลาที่ครูถาม นักเรียนไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบ และไม่ชอบทากิจกรรม เห็นได้จากเวลาที่ครู
มอบหมายให้ทากิจกรรมหรือให้ทาการบ้าน นักเรียนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทาและไม่มีการบ้านส่ง และหลังจากที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มาสักระยะ นักเรียนเริ่มมีความกระตือรือร้นใน
การเรียน มีการเปิดกล้องมากขึ้น และมีความสนใจที่จะเรียนในคาบต่อไป ดังตัวอย่างการสอนปัญ หาเรื่อง “มีส้ม
จานวนเท่าไรกันนะ” เมื่อใกล้จะหมดคาบนักเรียนได้ถามครูผู้สอนขึ้นมาว่าพรุ่งนี้จะได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้าง พร้อมทั้ง
มีความกระตือรือร้นที่จะไปทาการบ้านที่ครูสั่งเพื่อที่จะได้เรียนแบบวันนี้อีก ดังโพรโตคอลต่อไปนี้
ครู
: แล้วเด็กๆ เห็นไหมค่ะว่า การบอกจานวนส้ม มีหลายวิธีเลยวันนี้
นักเรียน A : เห็นค่ะ ครูค่ะพรุ่งนี้ ครูจะพาพวกเราไปเที่ยวไหนอีกไหมคะ
ครู
: แล้วพรุ่งนี้ เด็กๆ อยากไปเที่ยวไหนกันดีล่ะ
นักเรียน B : หนูอยากไปโกรเซอรี่ค่ะ (ชื่อห้างสรรพสิ้นค้า)
นักเรียน C : ครูๆ ผมอยากไปเซ็นทรัล
ครู
: อ่าๆ ถ้าวันนี้ พวกเราทาการบ้านส่งครูกันทุกคน เดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะพาไปเที่ยวอีก
โอเคไหมเอ่ย
นักเรียน E : โอเคครับ ครูนั้นผมออกแล้วนะ ผมจะไปทาการบ้าน
นักเรียน B : ครูหนูออกด้วย หนูจะไปทาการบ้านแล้ว สวัสดีค่ะครู
จากโพรโตคอลการสอนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนกล้าพูด กล้าถาม และกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนเองมากยิ่งขึ้น รู้สึกยินดีที่จะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบที่ครูสอนอีกครั้ง นักเรียนมีความสุขกับการ
เรียนและการทากิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรมและกระตือรือร้นที่จะทาการบ้านตามที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งเป็นการแสดงเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2564 ผู้วิจัยได้ทาการวัด เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง แสดงดังตาราง 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ด้านที่ประเมิน
เจตคติด้านความรู้
เจตคติด้านความรู้สึก
เจตคติด้านพฤติกรรม
รวม

𝐱̅
2.77
2.67
2.69
2.71

S.D
0.43
0.60
0.62
0.55

ระดับเจตคติของนักเรียน
มีเจตคติระดับมาก
มีเจตคติระดับมาก
มีเจตคติระดับมาก
มีเจตคติระดับมาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =2.71, S.D=0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มีเจตคติอยู่ในระดับมากทุก ด้าน เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ เจตคติด้านความรู้ (𝑥̅ =2.77,
S.D=0.43) รองลงมาคือ เจตคติด้านพฤติกรรม (𝑥̅ =2.69, S.D=0.62), และลาดับที่สาม คือ เจตคติด้านความรู้สึก
(𝑥̅ =2.67, S.D=0.60) สามารถอธิบายได้ว่านักเรียนมี เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน New normal โดย
ใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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2. การวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พบว่า การจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์แรกของการสอนด้วยปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมน้อย โดยนักเรียนจะปิดกล้อง และไม่ตอบคาถามของครู
เมื่อครูให้ทากิจกรรมและแสดงวิธีคิดของตนเองนักเรียนจะบอกคาตอบสั่นๆ และส่วนใหญ่จะเงี ยบ ดังตัวอย่างการ
สอนเรื่อง “มีอยู่จานวนเท่าไรเอ่ย ” ครูให้นักเรียนบอกจานวนสัตว์แต่ละชนิดในภาพ พร้อมทั้งบอกเหตุผลว่ารู้ได้
อย่างไรว่ามีจานวนเท่าไร ดังโพรโตคอลการสอนต่อไปนี้
ครู
: ครูอยากรู้จังเลยว่า นกในสวนสัตว์นี้ มีจานวนเท่าไรนะ
นักเรียนรวม : (เงียบ 1.24 นาที และส่วนใหญ่ปิดกล้อง)
นักเรียน A : 5 ตัวค่ะ
ครู
: รู้ได้อย่างไรเอ่ย ว่ามีนก 5 ตัว
นักเรียนรวม : (เงียบ 0.30 นาที และส่วนใหญ่ปิดกล้อง)
ครู
: แล้วช้างล่ะ มีจานวนเท่าไรนะ
นักเรียนรวม : (เงียบ 0.21 นาที และส่วนใหญ่ปิดกล้อง)
นักเรียน A : 3 ตัวค่ะ
ครู
: แล้วลิงล่ะ มีจานวนเท่าไรเอ่ย
นักเรียนรวม : (เงียบ 0.43 นาที และส่วนใหญ่ปิดกล้อง)
นักเรียน B : 4 ตัวครับ
จากโพรโตคอลการสอนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนไม่กระตือรือร้นในการเรียน ส่วนใหญ่ไม่
ค่อยตอบคาถาม และจะเงียบเป็นเวลานาน ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และจากการสะท้อนผลประจา
สัปดาห์ร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ แสดงให้เห็นว่าในสัปดาห์แรกของการสอนโดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นักเรียนส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และไม่ค่อยพูดโต้ตอบกับครูผู้ส อน
ดังโพรโตคอลการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ต่อไปนี้
“นักเรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน และไม่มีการโต้ตอบกับครู เวลานักเรียนและผู้ปกครองไม่
เข้าใจและทาไม่ถูกในขั้นตอนการทากิจกรรมหรือแบบฝึกหัดออนไลน์ก็ไม่ค่อยถาม”
(ครูพี่เลี้ยง ป.1, 12 กรกฎาคม 2564)
“จากที่สังเกตคิดว่านักเรียนยัง ไม่ค่อยพูดสื่อสารกับครูผู้สอน มีเด็กคนสองคนที่จะชอบพูดกับครู แต่ส่วน
ใหญ่จะเงียบ ปิดกล้อง หรือบางคนที่เปิดไมค์ไว้ก็จะคุยกันเรื่องอื่น เวลาครูถามไม่ค่อยตอบ หรือบางคนก็ตอบสั่นๆ
เวลาที่ถูกครูเรียกชื่อแล้วค่อยตอบ เหมือนเขาไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนออนไลน์เท่าไหร่ เขาก็จะพูดเล่นหยอกล้อกัน
กับเพื่อนคนอื่นๆไม่ได้สนใจเรียน.....”
(อาจารย์นิเทศก์, 12 กรกฎาคม 2564)
จากโพรโตคอลการสอนและโพรโตคอลการสัมภาษณ์ของครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่สนใจทากิจกรรมหรือตอบคาถามของครูผู้สอน ซึ่งแสดงให้
เห็นว่านักเรียนยังไม่มีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน และหลังจากที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มาสักระยะ นักเรียนเริ่มมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเพิ่มมาก
ขึ้น มีการเปิดกล้องมากขึ้น มีการแย่งกันตอบคาถามหรือแย่งกันแสดงความคิดเห็นของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังตัวอย่าง
การสอนปัญหาเรื่อง “มีส้มจานวนเท่าไรกันนะ” ครูพูดคุยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในห้องครัว พร้อมกับเปิด
ภาพให้นักเรียนดู นักเรียนหลายคนต่างแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมโดยการยกมือ และพูดโต้ตอบกับครูถึงสิ่งที่พบ
ในห้องครัว ดังโพรโตคอลการสอนต่อไปนี้
ครู
: วันนี้ ครูจะพาพวกเราไปเที่ยวในครัวกัน
ใครรู้จักห้องครัวให้ยกมือขึ้น
(เปิดภาพห้องครัว)
นักเรียนรวม : (นักเรียนยกมือขึ้นพร้อมกันหลายคน)
ผมรู้จักครับ หนูรู้จักค่ะ
ครู
: เด็ก เด็กเห็นอะไรในห้องครัวบ้างคะ

142

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
นักเรียน A
นักเรียน B
นักเรียน C
นักเรียน E

: ไมโครเวฟ
: ตู้เย็น
: หม้อ เตาแก๊ส
: เห็นโต๊ะที่มีส้มตั้งอยู่

จากโพรโตคอลการสอนดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน ให้ความ
สนใจกับกิจกรรมที่ครูนาเสนอ และพูดโต้ตอบกับครูผู้สอนเป็นอย่างดี จากการสะท้อนผลประจาสัปดาห์ร่วมกับครูพ่ี
เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทากิจกรรม และมีพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น ดังโพรโตคอลการสะท้อนผลต่อไปนี้
“นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น มีการโต้ตอบกับครูมากขึ้น นักเรียนรู้จักการเปิด-ปิดไมค์
ไม่พูดคุยเสียงดัง และสนใจในสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่ครูสอน...”
(ครูพี่เลี้ยง ป.1, 6 กันยายน 2564)
“นักเรียนเขามีวิธีคิดที่หลากหลาย ชอบพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองมากกว่าตอนแรกๆ ที่เรียน มีการ
แย่งกันพูดโต้ตอบกับครูดี เวลาให้ทากิจกรรมก็ให้ความร่วมมือดี”
(อาจารย์นิเทศก์, 6 กันยายน 2564)
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัยได้ทาการประเมิน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง แสดงดังตาราง 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียน
รายการประเมิน

𝐱̅

S.D

1. ได้เสนอแนวคิดของตนเองในชั้นเรียน
2. ได้ช่วยเหลือเพื่อนอธิบายแนวคิดในชั้นเรียน
3. เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
4. ตั้งใจฟังคาสั่งในการทากิจกรรมในชั้นเรียน
5. กล้าที่จะสอบถาม เมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาหรือกิจกรรม
6. ปฏิบัติตามคาสั่งหรือเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้
7. ไม่ทาอย่างอื่นในระหว่างที่ทากิจกรรมคณิตศาสตร์
8. พยายามทางานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จตามเวลา
ที่กาหนด
9. ยกมือตอบคาถามหรือเสนอแนวคิด
10.เปิดกล้องตลอดเวลาในระหว่างการทากิจกรรม
รวม

2.76
2.80
2.96
3.00
2.60
2.84
2.88

0.60
0.50
0.20
0.00
0.58
0.47
0.33

ระดับพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

2.84
2.64
2.48
2.78

0.37
0.57
0.71
0.43

ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนที่เรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริง แสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =2.78, S.D=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ตั้งใจฟังคาสั่ง
ในการทากิจกรรมในชั้นเรียน (𝑥̅ =3.00, S.D=0.00) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
(𝑥̅ =2.96, S.D=0.20), และล าดั บ ที่ ส าม คื อ ไม่ ท าอย่ า งอื่ น ในระหว่ า งที่ ท ากิ จ กรรมคณิ ต ศาสตร์ (𝑥̅ =2.88,
S.D=0.33) สามารถอธิบายได้ว่า การจั ดการเรี ยนการสอนในชั้ น เรี ยน New normal โดยใช้ ปัญหาปลายเปิ ด ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในชั้น
เรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงในครั้งนี้สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
ปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง ของนักเรียน ทาให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก และใน
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ระหว่างการจัดการเรียนการสอนนักเรียนแสดงพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสามารถนาแนว
ทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง นี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน
New normal เพื่อพัฒนาเจตคติและส่งเสริมพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนต่อไปได้
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยที่ว่า นักเรียนที่เรียนในชั้นเรียน New normal โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิต
จริ ง มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก และในระหว่ า งการจั ด การเรี ย นการสอนนั ก เรี ย นแสดง
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก สามารถอภิปรายได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยง
กับชีวิตจริงของนักเรียน ด้วยลักษณะของปัญหาปลายเปิดที่มีคาตอบและวิธีการหาคาตอบที่หลากหลายไม่เน้นเพียง
คาตอบถูกหรือผิดเท่านั้น จึงทาให้นักเรียนสามารถลงมือทากิจกรรมได้ตามความสามารถและความสนใจของแต่ละ
บุคคล นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายซึ่งเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ที่มาจากชีวิตจริงของนักเรียน สอดคล้องกับคากล่าวของ ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ (2546) ที่กล่าวว่า การ
แก้ปัญหาปลายเปิดทาให้ นักเรียนที่มีความสามารถสูงกว่ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ได้มากขึ้น ส่วน
นักเรียนที่มีความสามารถต่ากว่าก็จะยังคงสนุกกับกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ ตามความสามารถ ความสนใจ และอารมณ์
ของตนเอง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชยุตพงศ์ พรมยะ และทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ (2560) ที่พบว่า การจัดกิจกรรม
การเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ชี วิ ต จริ ง ของนั ก เรี ย น จะช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ค วามมุ่ ง มั่ น จดจ่ อ ในการเรี ย น
คณิตศาสตร์อยู่ในระดับที่ดี ซึ่งการที่นักเรียนจดจ่อกับคณิตศาสตร์ได้ดีก็เป็นเพราะว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ แ ละให้ คุ ณ ค่ า กั บ การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ และเห็ น ความสั ม พั น ธ์ ข องสิ่ ง ที่ พ วกเขาได้ เ รี ย นรู้ กั บ
ชีวิตประจาวันและในอนาคต และจากการประเมินเจตคติเชิงสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ปั ญ หาปลายเปิ ด ของจุ ฬาลัก ษณ์ ใจอ่อน (2560) ยัง พบว่า นักเรี ยนมี เจตคติ เชิ ง สร้า งสรรค์ ท าง
คณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยพฤติกรรมของนักเรียนที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ นักเรียนพยายามสร้างวิธีคิดต่างๆ ให้
หลากหลายในระหว่างการแก้ปัญหา นักเรียนภูมิใจเมื่อสามารถค้นพบและหาคาตอบได้ด้วยตนเอง นักเรียนคาดเดา
คาตอบและวิธีการคิดก่อนแก้ปัญหา และนักเรียนมั่นใจในวิธีการคิดของตัวเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ครูผู้สอนต้องศึกษาและทาความเข้าใจปัญหาปลายเปิดและบริบทในชีวิตจริงของนักเรียนเป็นอย่างดี
เพื่อจะสามารถนามาออกแบบปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนักเรียนในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่าง
กันได้ และนักเรียนจะสามารถเข้าถึงความคิ ดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหาปลายเปิดนั้นได้จ าก
ประสบการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียน
2. ครูผู้สอนควรจัดทาสื่อการสอนที่มีภาพสีสันสวยงามเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อเร้าความสนใจของผู้เรียน
และทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและอยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นเรียนปกติ (Onsite) ที่จัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาปลายเปิดที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลีย่ ม โดยใช้การจัดการเรียนรูท้ ี่บูรณาการแนวคิดCCR-KP
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง
A study of Mathematical Achievement Mathematical reasoning ability and
Attitudes towards mathematics in polygons Using CCR-KP Learning Management
for Prathomsuksa 6 Students at Watkuyang School
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ก่อน
และหลัง การจั ดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิ ด CCR-KP ของนักเรียนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 เพื่อเปรียบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
ของนักเรียนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์
ร้อยละ 70 เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (t-test dependent และ t-test
one sample)
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลัง
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้ นเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียน
หรือทากิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ตามลาดับ
คาสาคัญ : จัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
Abstract
Objectives of this research to compare the mathematics learning achievement of the
polygons before and after the learning management by CCR-KP for Prathomsuksa 6 students.
To compare the mathematics achievement of the polygons after the learning management by
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CCR-KP. for Prathomsuksa 6 students with a 70% criterion. To compare the mathematical reasoning
ability after learning management by CCR-KP for Prathomsuksa 6 students with a 70% criterion.
To study attitudes towards mathematics After using the learning management CCR- KP for
Prathomsuksa 6 students. The research instruments consisted of the learning management CCR-KP
plan, the achievement measurement model. Mathematical reasoning ability and a measure of
attitudes towards mathematics. Statistics for data analysis were using mean (X̅ ), standard deviation
(S.D.) And t-test dependent and t-test one sample.
The research results were found that
1. Prathomsuksa 6 students have mathematical achievement of the polygons after
higher than before using learning management based on CCR-KP there was a statistically significance
level of .05.
2. Prathomsuksa 6 students have mathematical achievement of the polygons after
higher than scoring criteria in percentage 70 using learning management based on CCR-KP there
was a statistically significance level of .05.
3. Prathomsuksa 6 students have mathematical reasoning ability after higher than
scoring criteria in percentage 70 using learning management based on CCR-KP there was a
statistically significance level of .05.
4. Prathomsuksa 6 students the overall attitude towards mathematics after learning
CCR-KP was organized at a high level. When considered individually, Students do not have to worry
about doing math-related activities in front of the class. has the highest average. Second, students
who are active every time they study or do math activities. And students think math is a useful
subject, respectively.
Keywords : Learning management based on CCR-KP, Mathematical achievement, Mathematical
reasoning ability, Attitudes towards mathematics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ รอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ ใน ชี วิตประจ าวันได้อย่า งถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมี
ประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต ช่วยพัฒนา คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) แต่การสอนคณิตศาสตร์
ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ ยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร ทิศนา แขมมณี (2554) กล่าวว่า สาเหตุอาจมาจากวิธีการ
สอนของครู ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การสอน แบบบรรยาย ถาม – ตอบ มุ่ ง สอนไปที่ ค าตอบมากกว่ า กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เพื่อหาคาตอบ ซึ่งวิธีสอนที่อาศัยความสามารถของผู้บรรยาย ถ้าบรรยายไม่มีศิลปะในการบรรยายที่
ดึงดูดใจผู้เรียน และถ้าผู้สอนขาดการเรียบเรียงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม ผู้เรียนอาจไม่เข้าใจและไม่สามารถ
ซักถามได้ และเป็นวิธีสอนที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งวิจารณ์ พานิช
(2555) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่า เนื้อหาสาระวิชามีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอ
สาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชี วิต ซึ่ง ในโลกยุค ศตวรรษที่ 21 ปัจ จุ บันการเรียนรู้ สาระวิช า (content หรือ subject
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูเป็นผู้ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้
นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้
ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยพบจากโรงเรียนวัดคูยาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 อาเภอ
ในเมือง จังหวัดกาแพงเพชร เปิดสอนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด
1,665 คน คือ นักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.97 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2563) ซึ่งต่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา
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2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 81.23 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2562) เมื่อพิจารณา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ต่ากว่าห้องอื่นโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 68.9 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2563) ซึ่งต่ากว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในปีการศึกษา
2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 77.1 (โรงเรียนวัดคูยาง, 2562) ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์
สาเหตุของปัญหามาจากนักเรียนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
สถาบันส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็น ทักษะ
และกระบวนการ ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นรู้ จั ก คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผลคิ ด อย่ า งเป็ นระบบสามารถวิ เ คราะห์ ปัญ หาและ
สถานการณ์ ได้อย่า งถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสิ นใจและแก้ไ ขปัญ หาได้ อย่า งถูกต้ อง และ
เหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่นักเรียนสามารถนาติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการทางานและการดารงชีวิตดังนั้นการคิดอย่างมีเหตุจึงเป็นหัวใจสาคัญของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งนักเรียนยังขาดความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลและไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วย
ตนเองรวมทั้งวิธีการสอนในปัจจุบันยังไม่มีความหลากหลาย เน้นนามธรรมมากจนเกินไปทาให้นักเรียนเข้าใจได้ยาก
ขาดเทคนิคการสอนที่เหมาะสมและเอื้ออานวยให้นักเรียนเกิดการคิดอย่างมีระบบตามกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ลดลง ซึ่งเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เป็นท่าทีความรู้สึกของนักเรียน
ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
สอนได้โดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือได้รับการปลูกฝังทีละน้อยกับ นักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกครั้ง อาจแสดงออกในลักษณะไปในทางใดทางหนึ่ง (อานนท์ สกุลสัญชาติไทย, 2556) ปัจจัยที่กล่าวมา
ข้างต้นเหล่านี้ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขโดยการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ซึ่งมีแนวคิดมาจากการสังเคราะห์ และออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการบูรณาการหลักจิตปัญญาศึกษากับ ปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดจากความร่วมมือ
ของคณะตัวแทนอาจารย์ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประกอบด้วย
C = Conternplative (จิตตปัญญาศึกษา) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านในของ
ตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดจิตสานึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดใคร่ครวญ ทาให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรีย นรู้มาประยุกต์ใช้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558)
C = Coaching & Mentoring (การชี้แนะ) คือ การเรียนรู้และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริง
ไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้เวลาแก่ครูในการไตร่ตรองสะท้อนคิด
(Reflection) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้ความคิดเพื่อสะท้อนผลการสอนของครู
และการเรียนรู้ของผู้เรียน (เทพพร โลมารักษ์ อ้างถึง วัชรา เล่าเรียนดี, 2562, น. 60)
R = Research Base Learning (การจั ดการเรียนรู้โดยใช้ การวิจั ยเป็นฐาน) คื อ การเรียนรู้ และ
ประสบผลสาเร็จในเนื้อหาและผู้รู้สารสนเทศด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนเรียนรู้
โดยอิสระจากการแสวงหาแหล่ง เรียนรู้ผู้สอนเป็นเพียงผู้ส่ง เสริมและกระตุ้นเป็นแหล่ง สารสนเทศใด ๆ ที่ มีอยู่
ทั้งภายในและภายนอก (ธัญทิพ บุญเยี่ยม และกันทิมา แสงใส, 2558)
KP = The King’s Philosophy (ศาสตร์ พ ระราชา) คื อ ความรู้ (Knowledge) ที่ เ กิ ด จากปั ญญา
(Wisdom) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ (Body of Knowledge) (ชูสิทธิ์ ชูชาติ อ้างถึง สมบัติ
นพรัก, 2563, น.2)
ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ตระหนักรู้ - สู่การสร้างภูมิคุ้มกัน 2. ถาม - เพื่อกระตุ้นและ
สร้างแรงบันดาลใจ 3. ปฏิบัติได้ - ใช้เป็นพอประมาณ 4. นาเสนอ - ยกระดับปรับมุมมอง และ 5. สะท้อนมุมมอง สู่การประยุกต์ใช้
จากข้อความเป็นมาข้างต้นผู้วิจัยมีค วามสนใจในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ความสามารถ ในการให้เหตุผล และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดคูยาง มาใช้ในวิจัยครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วย
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ส่งเสริมเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ให้แก่นักเรียนซึ่งจะส่งผลให้การเรียนรู้อย่างเต็มศัก ยภาพ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สมมติฐาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคู
ยาง อาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 จานวน
6 ห้องเรียน รวม 248 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จานวน 43 คน โรงเรียน
วัดคูยาง อาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster sampling)
2. ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้ใช้เนื้อหาจากแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน (สสวท.) เรื่อง รูปหลาย
เหลี่ยมช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีเนื้อหาการเรียนการสอนตาม ที่ได้กาหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
3. ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยดาเนินการทดลอง และเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้เวลา 11 ชั่วโมง
4. ขอบเขตตัวแปร
4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัด
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ รายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง
รูปหลายเหลี่ยม จานวน 8 ชั่วโมง ซึ่งดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCRKP
1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดเนื้อหา
1.4 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ซึ่งประกอบด้วย
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ลักษณะของรูปหลายเหลี่ยม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง มุมภายในของรูปหลายเหลี่ยม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความยาวรอบรูปหลายเหลี่ยม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยใช้เส้นทแยงมุม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
- แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 7 เรื่ อ ง การหาพื้ น ที่ ข องรู ป หลายเหลี่ ย มโดยแบ่ ง เป็ น รู ป
สามเหลี่ยม หรือรูปสี่เหลี่ยม
- แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยม
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนา
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่
เลี้ยง ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะนาไปใช้จริงต่อไป
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 อ่านและศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม
2.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการการสร้างแบบทดสอบ
2.3 สร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน
30 ข้อ
2.4 นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อ
หาความเที่ยงใช้วิธีการหาค่า IOC เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา หาคุณภาพรายข้อ ในงานวิจัยนี้ได้ค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ
1.00
2.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ครูหมวดคณิตศาสตร์ ครูพี่เลี้ยง
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2.6 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว นาไปทดลองใช้กับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลามะโกรก จานวน 20 คน แล้วนามาวิเคราะห์
ดังนี้
- ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ คูเดอร์-ริชาดสันพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85
- ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.45 - 0.80
- ค่าอานาจจาแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.70
2.7 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จานวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคู
ยาง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาแพงเพชร เขต
1
3. แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปหลายเหลี่ยมเป็นแบบอัตนัย จานวน
10 ข้อ ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
3.1 อ่านและศึกษาเกี่ยวกับการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.2 ศึกษาเอกสาร ตาราและหนังสือเกี่ยวกับหลั กการสร้างแบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3.3 สร้างแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม เป็นแบบ
อัตนัย จานวน 10 ข้อ
3.4 นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหมวดคณิตศาสตร์ ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบตรวจสอบ เพื่อหา
ความเที่ยง ใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่าค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ 1.00
3.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาครูหมวดคณิตศาสตร์ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ
3.6 นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลามะโกรก จานวน 20 คน
แล้วนามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.85
3.7 นาแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จานวน 43 คน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดคูยาง อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1
4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบสอบถามมีแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
4.1 อ่านและศึกษาเกี่ยวกับเจตคติต่อคณิตศาสตร์
4.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และหนังสือเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์
4.3 สร้างแบบแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ มีแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ
4.4 นาไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ เพื่อหา
ความเที่ยง โดยใช้วิธีการหาค่า IOC พบว่าค่า IOC พบว่าค่า IOC ที่ใช้ได้ เท่ากับ 1.00
4.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา ครูหัวหน้าหมวดวิชาคณิตศาสตร์ และ
ครูพี่เลี้ยงตรวจสอบ
4.6 นาไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านลามะโกรก จานวน 20 คน
แล้วนามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (สัมประสิทธิ์แอลฟา) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.86
4.7 นาแบบสอบถามเจตคติต่อคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญไปใช้
กับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 จานวน 43 คน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดคูยาง
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้เวลาในการดาเนินการทดลอง ทั้งหมด 11 ชั่วโมง โดยรายละเอียดมีดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ดาเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม จานวน 30 ข้อ จานวน 1 ชั่วโมง
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เรื่อง
รูปหลายเหลี่ยม จานวน 8 ครั้ง คาบ/ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง
3. ทดสอบหลัง เรียน (Posttest) ดาเนินการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่า ง โดยใช้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม ฉบับเดียวกับก่อนเรียน จานวน 30 ข้อ จานวน 1 ชั่วโมง
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทาแบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง
รูปหลายเหลี่ยม เป็นแบบอัตนัย จานวน 10 ข้อ จานวน 1 ชั่วโมง
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทาแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการแนวคิด CCRKP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (One sample
t-test)
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับเกณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที
(One sample t-test)
4. การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย
ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ก่อนการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
หลังการจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
P < .05

n

x

S.D.

43

11.07

5.42

43

23.09

2.30

t

Sing.

20.15

.0000

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อน
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 20.15 และค่า
Sig. = .0000
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการจัดการเรียนรูท้ ี่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
P < .05

n
43



21

S.D.
2.30

x

23.09

t
5.97

Sing.
.0000

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.97 และค่า
Sig. = .0000
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณา
การแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์

n
43



21

S.D.
2.40

x

22.72

t
4.69

Sing.
.0000

P < .05
จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 4.69 และค่า
Sig. = .0000
4. ผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
1. ความรู้ทางคณิตศาสตร์สามารถนาไปใช้ในชีวิตจริงได้
2. ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นและชักถามปัญหาที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์
3. วิชาคณิตศาสตร์ทาให้ข้าพเจ้ามีความรอบคอบและมีเหตุผล
4. ข้าพเจ้าคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์
5. ข้าพเจ้าชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
6. ข้าพเจ้ารู้สึกสนุกเมื่อได้ทากิจกรรมคณิตศาสตร์
7. ข้าพเจ้าไม่ท้อถอยในการทากิจกรรมคณิตศาสตร์เมื่อพบอุปสรรค
8. ข้าพเจ้าสนใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นเพิ่มเติม นอกเหนือจากเนื้อหาที่
เรียนในห้องเรียน
9. ข้าพเจ้าไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทากิจกรรมที่เกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน
10. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้คณิตศาสตร์
เพิ่มเติมอยู่เสมอ
11. ข้าพเจ้ากระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือทากิจกรรมคณิตศาสตร์

4.05

S.D.
0.69

ความหมาย
มาก

4.21
4.07
4.28
4.16
4.09
4.21

0.77
0.77
0.70
0.72
0.84
0.77

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.23

0.72

มาก

4.56

0.63

มากที่สุด

4.09
4.33

0.78
0.81

มาก
มาก

x

153

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ)
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
12. ข้าพเจ้ายินดีที่จะอธิบายเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้เพื่อนฟัง
13. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
14. ข้าพเจ้าชอบตอบคาถามคณิตศาสตร์
15. ข้าพเจ้าชอบทาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย
รวม

x

4.26
4.12
4.09
4.19
4.20

S.D.
0.76
0.70
0.78
0.76
0.22

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี เจตคติต่อคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 4.17และ S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทากิจกรรม
ที่ เ กี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ ห น้ า ชั้ น เรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( x = 4.56 และ S.D. = 0.63) รองลงมา คื อ นั ก เรี ย น
กระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือทากิจกรรมคณิตศาสตร์ ( x = 4.33 และ S.D. = 0.81) และ นักเรียนคิดว่าวิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ( x = 4.28 และ S.D. = 0.70) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทากิจกรรมที่
เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือทา
กิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีประโยชน์ ตามลาดับ
อภิปรายผลของการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้เหตุผล และ
เจตคติต่อคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยมหลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคร้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นผลมาจาก การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP มีการนาจิตตปัญญามาใช้ในการเตรียม
ความพร้อมก่อนที่จะเรียน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสติ ปัญญา สมาธิ และจิตใจ ทาให้นักเรียนสามารถตระหนักรู้
ได้ด้วยตนเอง มีใจพร้อมที่จะเรียน มีการจัดกิจกรรมที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยที่ครูเป็นผู้ที่คอยชี้แนะแนวทาง สนับสนุน ให้คาปรึกษาในการทางานของ
นักเรียน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP ที่ประกอบด้วย จิตตปัญญาศึกษา (Conternplative) คือ การศึกษาที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านใน
ของตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่การเกิดจิตสานึกใหม่ที่มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติ อันเกิดจากลงมือ
ปฏิบัติ กระบวนการคิดใคร่ครวญ ทาให้เกิดความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น (ประจิม เมืองแก้ว, 2558) การชี้แนะ (Coaching & Mentoring) คือ การเรียนรู้

154

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
และพัฒนาในวิชาชีพในสถานการณ์จริงไม่ใช่วิธีช่วยแก้ปัญหา แต่เป็นวิธีการส่งเสริมการเรียนรู้และการปฏิบัติงานให้
เวลาแก่ครูในการไตร่ตรองสะท้อนคิด (Reflection) สนทนาพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกและการพัฒนาการใช้
ความคิดเพื่อสะท้อนผลการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียน (เทพพร โลมารักษ์ อ้างถึง วัชรา เล่าเรียนดี,
2562, น. 60) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Base Learning) คือ การเรียนรู้และประสบ
ผลสาเร็จในเนื้อหาและผู้รู้สารสนเทศด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ ผู้เรียนเรียนรู้โดยอิสระ
จากการแสวงหาแหล่งเรียนรู้ผู้สอนเป็นเพียงผู้ส่งเสริมและกระตุ้นเป็นแหล่งสารสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ทั้งภายใน และ
ภายนอก (ธัญทิพ บุญเยี่ยม และกันทิมา แสงใส, 2558) และ ศาสตร์พระราชา (The King’s Philosophy) คือ
ความรู้ (Knowledge) ที่เกิดจากปัญญา (Wisdom) ด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง จนเกิดองค์ความรู้ (Body of
Knowledge) (ชูสิทธิ์ ชูชาติ อ้างถึง สมบัติ นพรัก, 2563, น.2) ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรีพร พวงทอง (2560) ได้ศึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และ
ตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แนวคิด CCR พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจานวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 100 หลังแตกต่างจากก่อน
ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด CCR อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปหลายเหลี่ยม หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้มีผล
มาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้สอดคล้องกับโลกยุค
ศตวรรษที่ 21 ตามคากล่าวของ วิจารย์ พานิช (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ
subject matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์โดยครูจะเป็นผู้ช่วยแนะนา และช่วยออกแบบ
กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการเรียนรู้ข องตนเองได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR-KP นาเอากระบวนการจิตตปัญญาศึกษาที่เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนา
ทางด้านจิตใจเกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรอบกาย ปราศจากอคติ โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงคอยชี้แนะ
แนวทางในการทากิจกรรมต่าง ๆ และให้คาปรึกษาในด้านต่าง ๆ ตลอดจนติดตามการทางาน และนาการสอนที่เน้น
วิจัยเป็นฐาน ซึ่งเป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างมีอิสระในการคิด โดยใช้คาถาม
นาให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จึงทาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อานนท์ สกุลสัญชาติไทย (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดทรง
ธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ที่เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีระบบของ Gerlach-Ely ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gesralt และการ
เรียนตามปกติ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ที่เรียนรู้โดยใช้ทฤษฎี
ระบบของ Gerlach-Ely และที่เรียนรู้โดยทฤษฎีของ Gesralt สูงกว่าการเรียนตามปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถในการให้เหตุผล หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP มุ่งเน้นให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการนากระบวนการทางจิตตปัญญามา
ช่วยในการพัฒนาทางด้านจิตใจผ่านประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ มีการใช้คาถามกระตุ้นให้
นักเรียนกล้าที่จะคิดได้อย่างอิสระ เป็นระบบ และมีเหตุมีผล โดยครูเป็นผู้คอยชี้ แนะ ช่วยเหลือ ซึ่งการจัดการเรียนรู้
แบบ CCR-KP ยังช่วยส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญ คือ ความสามารถในการให้เหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วย
ให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ พิสูจน์ อธิบายปั ญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วน โดยอาศัยทักษะการเขียนและพูดให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ จึงทาให้นักเรียนมีความสามารถในการให้เหตุผล
เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ ที่ ตั้ง ไว้ ซึ่ง สอดคล้องกับ สถาบันส่ง เสริมการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (2555) ที่กล่าวว่า การให้เหตุผลเป็นทักษะและกระบวนการ ที่ ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล
คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบสามารถคาดการณ์วางแผน
ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม การคิดอย่างมีเหตุผลเป็นเครื่องมือสาคัญ ที่นักเรียน
สามารถนาติดตัวไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในการทางานและการดารงชีวิตดังนั้นการคิดอย่าง
มีเหตุจึงเป็นหัวใจสาคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทากิจกรรม
ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หน้าชั้นเรียน มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนกระตือรือร้นทุกครั้งที่จะเรียนหรือทา
กิจกรรมคณิตศาสตร์ และนักเรียนคิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เ ป็นวิชาที่มีประโยชน์ ตามลาดับ ทั้งนี้ผลมาการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP มีการนาเอาจิตตปัญญามาช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการทากิจรรมในทุกๆขั้น ได้ลงมือปฏิบัติ และหาคาตอบด้วยตนเอง โดยครูคอยให้ความช่วยเหลือ
มีการใช้คาถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิด มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเชื่อมโยงสิ่งที่
เป็นความรู้สู่การปฏิบัติ รวมทั้งนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจ
มีใจพร้อมที่จะเรียน กล้าที่จะคิด และมี ความสุขในการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติต่ อ
คณิตศาสตร์ที่ดี เมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ที่ดีจะทาให้ตั้งใจเรียนมีความพยายาม ขยัน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ อานนท์ สกุลสัญชาติไทย (2556) ที่กล่าวว่า เจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ เป็นท่าทีความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนได้โดยตรง แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้หรือได้รับการปลูกฝังทีละน้อยกับ
นักเรียนโดยผ่านทางกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้ง อาจแสดงออกในลักษณะไปในทางใดทาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมรัตน์ บุญมั่น, เบญจวรรณ ชัยปลัด และประชาเล็ต เฉยเทิบ (2561) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรม
เรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน ชากังราววิทยา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปใช้ในการสอนจะต้องหากิจกรรมที่
เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น
2. ครูควรหาสื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาและบริบทของนักเรียน
3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความสาคัญกับนักเรียนเท่า ๆ กัน การกระตุ้นให้นักเรียน
ได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรนาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปประยุกต์ใช้ในทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์อื่น ๆ
2. ควรมีการนากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
3. ควรนาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปทดลองใช้กับระดับชั้นอื่นๆ
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การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทบี่ ูรณาการแนวคิด CCR-KP ที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
A study of learning management results integrated by CCR-KP concepts to
affects mathematics learning achievement and mathematical reasoning ability
on probability of students in Grade 9
ภรณ์ทิพย์ รูปดี1 เบญจวรรณ ชัยปลัด2 และปรีชา เย็นชุ่ม3
Pornthip Roobdee 1, Benjawan Chaiplad 2 and Preecha Yenchoom 3
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการแนวคิ ด CCR-KP กั บ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 70
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรีย นรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 1 จานวน 17 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดความสามารถในการ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ า เฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test dependent และ t-test one sample
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็น
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์หลัง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ทากิจกรรมคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ความสามารถ
ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ / เจตคติต่อคณิตศาสตร์

158

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

Abstract
The objectives of this research were to compare the mathematics learning achievement
of the probability for grade 9 after the learning management integrated by CCR- KP concepts
with a 70% criterion. To compare the mathematics learning achievement of the probability for
grade 9 before and after the learning management integrated by CCR- KP concepts. To compare
mathematical reasoning ability of the probability for grade 9 after the learning management
integrated by CCR-KP concepts with a 70% criterion. And attitudes towards mathematics for grade
9 after the learning management integrated by CCR- KP concepts. The sample group used in this
research were in grade 9 at second semester of academic year 2021 of Watkanlapapruek School,
Muang district, Kamphaeng Phet Province Under the Office of Kamphaeng Phet Primary Education
Area 1 of 17 students. Tools used in the research are planning of learning management integrated
by CCR- KP concepts, Achievement measures of mathematics learning, Measures of mathematical
reasoning ability and attitude toward mathematics. The statistics used in the data analysis are:
averages, standard and hypothesis testing using t-test dependent and t-test one sample
The results were as follows:
1 . Grade 9 students have mathematics learning achievement of the probability higher
than learning management integrated by CCR-KP concepts with a 70% criterion was significance at
.05 level.
2. Grade 9 students have mathematics learning achievement of the probability after higher
than before learning management integrated by CCR- KP concepts with a 7 0 % criterion was
significance at .05 level.
3 . Grade 9 students have mathematical reasoning ability of the probability higher than
learning management integrated by CCR-KP concepts with a 70% criterion was significance at .05
level.
4 . Grade 9 students have attitudes towards mathematics after learning management
integrated by CCR-KP concepts, the overall level was at a high level. When considering each item,
I found that students have enjoy doing math activities, has the highest average. The second is that
students participate in math- related activities. And students can apply their math knowledge in
real life in order.
Keywords: Learning management integrated by CCR- KP concepts / Mathematics learning
achievement / Mathematical reasoning ability / Attitudes towards mathematics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อเตรียมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับออกไปดารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่ อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ครูไม่ต้องสอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรี ย นรู้ และอ านวยความสะดวก (facilitate) ในการเรี ย นรู้ ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ จ ากการเรี ย น
แบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตน ในส่วนของสาระวิชานั้นก็มีความสาคัญ แต่ไม่
เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (content หรือ subject
matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้า ด้วยตนเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วย
ให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555) คณิตศาสตร์
เป็นสาระการเรียนรู้ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีบทบาทสาคัญยิ่งต่อความสาเร็จ

159

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล
เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่า งถูกต้องเหมาะสม และสามารถนาไปใช้ ในชี วิตจริง ได้อย่า งมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่อ งมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ อันเป็น
รากฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สัง คม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
จากการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมา และการสอบถามข้อมูลและความคิดเห็นของครูผู้สอน
เนื้อหาในเรื่อง ความน่าจะเป็นนั้นยากต่อการทาความเข้าใจ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสับสนในการหาคาตอบ เพราะ
ครูผู้สอนอธิบายและสรุปให้นักเรียน โดยนักเรียนไม่ได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง จนทาให้นักเรียนขาดกระบวนการ
คิดอย่างเป็นระบบ ขาดการฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา ขาดการจินตนาการในเหตุการณ์ต่างๆ และขาดการเชื่อมโยงความรู้
กับสถานการณ์อื่นๆ อีกทั้งธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ทาให้ยากที่จะอธิบาย
ให้ เ ด็ ก เข้ า ใจได้ โ ดยง่ า ย ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการสอนไม่ ดี เ ท่ า ที่ ค วร จากปั ญ หาดั ง กล่ า วจึ ง ท าให้ นั ก เรี ย น
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2562
ที่ต่ากว่าเกณฑ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่า กับ 52.89 (โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ , 2562) ประกอบกับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ปี
การศึกษา 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ คิดเป็นร้อยละ 26.73 และคะแนนเฉลี่ยในระดับโรงเรียน คิด
เป็นร้อยละ 20.80 (โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ , 2562) จะเห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่าร้อยละ
50 และต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน ยังไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควรจึงควรที่จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้น
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น
สาหรับออกไปดารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 มีหลากหลายเทคนิควิธี การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นจากความร่วมมือของคณะผู้เขียนในฐานะตัวแทนอาจารย์ภายใต้สังกัดคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ได้รับโอกาสเข้า ร่วมโครงการวิจั ยและพัฒ นาระบบกระบวนการผลิ ต และ
พัฒนาครู ซึ่งการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ประกอบไปด้วย C = Contemplative (จิตตปัญญา
ศึกษา) คือ การศึกษาแบบองค์รวม ใช้วิธีการที่หลากหลายบนหลักการสังเกตภายในตน การมีสติ และการเรียนรู้ด้วย
ใจที่ใคร่ครวญ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดปัญญา และการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานตระหนักรู้ต่อตนเองและสังคม
(ศิรประภา พฤทธิกุล, 2553) C = Coaching & Mentoring (การชี้แนะ) คือ กระบวนการฝึกสอนโดยผู้สอน ซึ่งทา
หน้าที่เป็นโค้ช ดึงศักยภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ความสามารถ การคิด ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล, 2557) R = Research Base Learning (การจัดการเรียนรู้โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน) คือ การที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เริ่มจาก การระบุปัญหา การคาดคะเน
ค าตอบหรื อ การตั้ ง สมมติ ฐ านการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การสรุ ป และน าเสนอผลการศึ กษา
ตามลาดับ เพื่อทาให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่เรียนรู้ ทั้งนี้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยครบทุก
ขั้นตอน หรือใช้บางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และข้อจากัดที่มี
(ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, อังศินันท์ อิทรกาแหง และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล, 2556) และ KP = King Philosophy
(ศาสตร์พระราชา) คือ มีความรู้ มีคุณธรรม และมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง ซึ่งนามาบูรณาการกับแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษา การชี้แนะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อให้ครูมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
บทบาทการเป็นผู้ชี้แนะในชั้นเรียน
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ความสามารถในการให้
เหตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์ และเจตคติ ต่ อ คณิ ตศาสตร์ ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด การเรียนรู้
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบ และสามารถ
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นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ อีกทั้งเป็นแนวทางสาหรับผู้สอนนาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
4. เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
แนวคิด CCR-KP
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
เกาะน้ าโจน โรงเรี ย นบ้ า นลานหิ น โรงเรี ย นวั ด กั ล ปพฤกษ์ และโรงเรี ย นชุ ม ชนบ้า นหนองปลิ ง (นาคอุ ป ถั ม ภ์)
ปีการศึกษา 2564 อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 4 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด
กัลปพฤกษ์ ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 จานวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ขอบเขตของเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เป็ น เนื้ อ หาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เดือนมกราคม พ.ศ.2564
ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
ตัวแปรตาม ได้แก่ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
- เจตคติต่อคณิตศาสตร์
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2. ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
3. เจตคติต่อคณิตศาสตร์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนวชิรปราการ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้าน
เกาะน้ าโจน โรงเรี ย นบ้ า นลานหิ น โรงเรี ย นวั ด กั ล ปพฤกษ์ และโรงเรี ย นชุ ม ชนบ้า นหนองปลิ ง (นาคอุ ป ถั ม ภ์)
ปีการศึกษา 2564 อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกั ดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร
เขต 1 จานวน 4 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัด
กัลปพฤกษ์ ตาบลลานดอกไม้ อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาแพงเพชร เขต 1 จานวน 17 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ความน่าจะเป็น
จานวน 10 ชั่วโมง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาว่าแผนการจัดการเรียนรู้นี้
ถูกต้องและเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเรียนการสอน
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ เพื่อคัดเลือกไว้จานวน 20 ข้อ ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นาไปทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
17 คน นามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.67 ค่าความยากง่าย
(p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35 – 0.76 และค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.59
3. แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ซึ่ง เป็นแบบทดสอบอัตนัย จ านวน 8 ข้อ เพื่อคั ดเลือกไว้จ านวน 5 ข้อ ดาเนินการสร้า งและหาคุณภาพ
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นาไปทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน
17 คน นามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ
0.60 ค่าความยากง่าย (p) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 – 0.76 และค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 – 0.71
4. แบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ เป็นแบบประเมิน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 15 ข้อ ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ โดยวิธีการหาค่า IOC พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 นาไป
ทดลองใช้กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 17 คน แล้วนามาวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (  - Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.521
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า
จะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test)
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP จานวน 10 ชั่วโมง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า
จะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนน
ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test)
4. นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ท าแบบวั ด ความสามารถในการให้ เ หตุ ผ ลทางคณิ ต ศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 5 ข้อ ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง แล้วบันทึกคะแนนที่ได้จาก
การทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนหลังเรียน (Post-test)
5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทาแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์
6. นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test one sample)
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ของนั ก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที
(t-test dependent)
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test one sample)
4. การศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ คณิ ต ศาสตร์ข องนัก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ง การจั ด การเรียนรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง เจตคติต่อคณิตศาสตร์ระดับน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
p* < .05

n
17



x

14

14.94

S.D.
1.09

t
3.570

Sig.
.001

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 3.570 และค่า Sig. = .001
2. การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง ความน่ า จะเป็ น ของนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP พบผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
การทดสอบ
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
p* < .05

n
17
17

x

6.53
14.94

S.D.
2.07
1.09

t

Sig.

14.778

.000
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง
ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยมีค่า t = 14.778 และค่า Sig. = .000
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่า จะเป็น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบผล
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP กับเกณฑ์ร้อยละ 70
การทดสอบ
ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
p* < .05

n
17



x

21

22.88

S.D.
1.50

t
5.190

Sig.
.000

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.190 และค่า Sig. = .000
4. การศึ ก ษาเจตคติ ต่ อ คณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้
ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP พบผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP
เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
1. คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ทาให้ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้น
2. นักเรียนสามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้
3. นักเรียนสามารถแสดงการให้เหตุผลหรือความถูกต้องของคาตอบได้
4. นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ทากิจกรรมคณิตศาสตร์
5. นักเรียนชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพราะเป็นวิชาที่เข้าใจได้ง่าย
6. นักเรียนชอบแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
7. นักเรียนชอบทาโจทย์คณิตศาสตร์ที่ไม่คุ้นเคย
8. นักเรียนชอบตอบคาถามคณิตศาสตร์
9. ข้าพเจ้ามักแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
10. นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
11. นักเรียนไม่ท้อถอยในการทากิจกรรมคณิตศาสตร์เมื่อพบอุปสรรค
12. นักเรียนไม่มีความกังวลเมื่อต้องออกมาทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
หน้าชั้นเรียน
13. นักเรียนสนใจเนื้อหาคณิตศาสตร์อื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากเนื้อหาที่เรียน
ในห้องเรียน
14. นักเรียนคิดว่าการเรียนคณิตศาสตร์ช่วยให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ
15. เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ข้าพเจ้าได้แสดงออกทางความคิดอย่างมีอิสระ
มากขึ้น
รวม

𝑥̅
4.59
4.65
4.35
4.76
4.24
4.59
4.12
4.12
4.47
4.71
4.41

S.D.
0.62
0.49
0.70
0.44
0.83
0.51
0.78
0.86
0.62
0.47
0.71

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.35

0.86

มาก

4.35
4.41

0.79
0.71

มาก
มาก

4.24
4.42

0.75
0.20

มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่
บูรณาการแนวคิด CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42 และ S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ทากิจกรรมคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.76 และ S.D. = 0.44) รองลงมา คือ
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นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.71 และ S.D. = 0.47) และนักเรียน
สามารถนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ มีค่าเฉลี่ย ( x = 4.65 และ S.D. = 0.49) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่ อง ความน่าจะเป็น
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิ ตศาสตร์หลัง การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด
CCR-KP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนรู้สึกสนุกเมื่อได้ทากิจกรรมคณิตศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และนักเรียนสามารถนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้ ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย เรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น หลังการ
จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกระบวนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนทางานเป็นกลุ่มย่อย และคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันทาให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ นันตาดี, เบญจวรรณ ชัยปลัด และทองสิน สุขทรัพย์ (2560) ได้ศึกษา การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผล
วิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็ น หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่นาจิตตปัญญาศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยใจ การคิดใคร่ครวญ การรู้จักตนเองมากขึ้นเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ภายในสู่การสร้างสานึกคุณค่าในตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหา
คาตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้คาปรึกษา ตลอดจนติดตามการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สมรัตน์ บุญมั่น (2557) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราว
วิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญสามารถ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สะท้อนคิด
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนและครูในชั้นเรี ยน ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริม
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ผู้เรียนได้ฝึกทักษะให้มีความสามารถในการให้เหตุทางคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิดาภา ลูก
เงาะ (2560) ได้ศึกษา ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีความสามารถในการให้เหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีค อนสตรัค ติวิสต์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนั ยสาคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCRKP โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ได้มีการนากิจกรรมจิตตปัญญามา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีความพร้อมที่จ ะเรียน และช่วยกระตุ้นให้ผู้เ รี ยน
อยากที่จะลงมือปฏิบัติมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ได้ยกตัวอย่างสถานการณ์มาใช้ในการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นเป็น
รูปธรรม ทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาได้ง่ายขึ้ น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมรัตน์ บุญมั่น (2557) ได้ศึกษาผล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติ
ต่ อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 โรงเรี ย นชากั ง ราววิ ท ยา (อิ น ทร์ - ชุ่ ม ดี ส ารอุ ป ถั ม ภ์ )
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
CCR อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ผู้สอนควรทาความเข้าใจในแต่ละขั้นของการ
สอนก่อนที่จะทาการจัดการเรียนการสอน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและไม่เกิดปัญหาตามมา
2. ในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เป็นกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้สอน
จะต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและฝึกกระทาด้วยตนเอง และผู้สอนต้องเป็นผู้คอยชี้แนะเท่านั้น เพื่อให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เวลาในการทากิจกรรมจิตตปัญญาค่อนข้างนาน ผู้สอนควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP ไปใช้ในการเรียนการสอนกับรายวิชาอืน่ ๆ
2. ควรมีการนากิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR-KP
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนวคิด CCR-KP เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์อื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
จิดาภา ลูกเงาะ. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่ความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
เบญจวรรณ นันตาดี, เบญจวรรณ ชัยปลัด และทองสิน สุขทรัพย์. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง
เศษส่วน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CCR ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. [Online]. Available :
https://edu.kpru.ac.th/math//contents/research/22.pdf [2564, ธันวาคม 22].

166

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ปัญญฎา ประดิษฐบาทุกา, อังศินันท์ อิทรกาแหง และนาชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล. (2556, กรกฎาคม). ปัจจัยเชิงเหตุทาง
จิ ต สั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ สมรรถนะและพฤติ ก รรมการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบวิ จั ย เป็ น ฐานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 19(2), 1-16.
โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์. (2562). สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562. โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์.
วิจารณ์ พานิช. (2555). วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์.
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล. (2557). การโค้ชเพื่อการรู้คิด (Cognitive Coaching). กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์
การพิมพ์.
ศิรประภา พฤทธิกุล. (ตุลาคม 2553-มกราคม 2554). จิตตปัญญาศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ (มหาวิทยาลัย
บูรพา), 22(1), 1-13.
สมรัตน์ บุญมั่น. (2557). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CCR เรื่อง พหุนาม ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทักษะการแก้ปัญหา และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียน
ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์). (รายงานการวิจัย). กาแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร.

167

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความมุ่งมั่นในการทางาน
โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
A study of Achievement in Mathematics and Determined to work
by using Active Learning for Students Grade 11
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ และศึกษาความมุ่งมั่น
ในการทางาน หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตั วอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5/1 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 26 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความมุ่งมั่นในการทางาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง/ ความมุ่งมั่นในการ
ทางาน
Abstract
The purpose of this research was to compare the mathematics achievement before and
after using active learning. Compare the mathematics achievement with criteria. Study the
determined to work. after using active learning for students in grade 11. Sample group 26 student
grade 11 in Wachiraprakarn Wittayakom school in 2nd semester year 2021. The instruments including
the Lesson Plan focus on active learning, the test about achievement in Mathematics and the
questionaires about the determined to work. Data analyzed by mean, standard deviation, and ttest.
The result found that:
1. Students grade 11 had achievement in mathematics after higher than before by active
learning at .05 level of significance.
2 . Students grade 11 had achievement in mathematics by active learning was higher than
70% at .05 level of significance including.
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3. Students grade 11 had the determined to work. after using active learning was highest
level.
Keywords : Mathematics achievement/ Active Learning/ Work Determination
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาไทยในปัจจุบัน เป็นยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีหลากหลายรูปแบบให้มนุษย์ได้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ของไทย เพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่ไร้ขอบเขตภายใต้จินตนาการของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การศึกษาเป็นกระบวนการ
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสาคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้น ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ดังนั้นครูจึงต้องมีความตื่นตัวและ
เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน มีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญ ที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 (21st Century Skills) สาระวิชา ก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่
21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเอง ของศิษย์
โดยครูช่วยแนะนาและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถประเมิน ความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ของตนเองได้ (วิจารณ์ พานิช, 2555, หน้า 16-21)
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้ มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551,
หน้า 56) กระบวนการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้งโดยคานึงถึง
ความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิด โอกาสให้
ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้ กระบวนการเรียนรู้ต่าง
ๆ อันจะนาผู้เรียนไปสู่การเกิดการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี 2557, หน้า 120)
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่จึงส่งผลกระทบต่อจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั้งในด้านตัว
ผู้เรียนและตัวผู้สอน ในด้านตัวผู้เรียนจะส่งผลในด้ านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อถูกการประเมินเนื่องจากตัวผู้เรียนได้การจัดการเรียนรู้แบบเดิม ขาดทักษะหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาค้นหว้า การเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง หรือในด้านความมุ่งมั่นในการทางาน ในด้ านตัว
ผู้สอนความรู้ความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน อาจส่งผลทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ที่
ต่ากว่าเกณฑ์ (สถาพร พฤฑฒิกุล, 2558)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการพัฒนาในด้านความรู้ความสามารถที่ผู้เรียน
ได้รับหลังจากการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นความสามารถทางด้าน
สติปัญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วย พฤติกรรมความสามารถ ในเรื่องความรู้ ความจาการคิด
คานวณ ความเข้าใจ การนาไปใช้ และการวิเคราะห์ (ณิชา เทียมสุวรรณ, 2545, หน้า 4) ซึ่งผลสัมทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์มีความสาคัญมากที่ผู้เรียนมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เน้นทักษะกระบวนการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ การ
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอก ห้องเรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย วิธีการ
หนึ่งซึ่งเป็นการบูรณาการ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) (Inquiry process) เป็นกระบวนการ เรียนรู้โดย
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และพยายามเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดย ใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยแสวงหาความรู้ (จิรภา นุชทองม่วง, 2558) โดยบูรณาการกับรูปแบบ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการเรียนรู้เป็นทีมที่ผสมผสานความรู้ความสามารถ ความสนุกสนานและมี การปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนแบบ STAD (Slavin, 1995) เรียกว่า การจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบตั ิจริง (Active learning)
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(สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ นฐาน, 2561) ซึ่ง เป็นรูปแบบการสอนคณิ ต ศาสตร์ ที่ช่ วยให้ ผู้เ รี ย นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กาหนด และเกิดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และยังพบว่า รูปแบบการสอน
ดังกล่าวช่วยลดความแตกต่างเรื่องเพศ และระดับความสามารถของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น เพราะ
ทุกคนได้มีโอกาสทบทวนซ้า
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนากระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความรู้ จัดกิจกรรมการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เกิด
ความสนุกสนานและยังได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน มีการทดสอบประเมินความรู้ของนักเรียนด้วยการ ทาแบบทดสอบหรือ
ใบงาน รวมถึงนักเรียนได้มีโอกาสตรวจสอบความรู้โดยการเปลี่ยนกันตรวจสอบ ความถูกต้อง จะช่วยให้นักเรียนเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน และความมุ่งมั่นในการ
ทางาน โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง รู้จักค้นคว้า หาวิธีการและกระบวนการจนค้นพบข้อสรุป สูตร
หรือคาตอบและนักเรียนจะเกิดความภาคภูมิใจ อันจะ นาไปสู่การทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
3. เพื่อศึกษาความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สมมุติฐานการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัด การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 6 ห้องเรียน 192 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวชิรปราการ-วิทยาคม ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จานวน 1 ห้องเรียน 26 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
ขอบเขตเนื้อหา
เนื้อหาที่นามาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้ เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ซึ่งใช้เวลาสอน 8 ชั่วโมง
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
2. ความมุ่งมั่นในการทางาน
ขอบเขตระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ปีการศึกษา 2564
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- ความมุ่งมั่นในการทางาน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ทั้งหมด 6 ห้อง จานวน 192 คน เป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวชิ ร ปราการวิ ท ยาคม จ านวน 26 คน เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบั ติจริง เรื่อง จานวนเชิงซ้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จานวน 8 แผน 8 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30
ข้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพบว่า ข้อคาถามบางข้อไม่สอดคล้อง จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาอีกครั้งผลการวิเคราะห์ พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
- ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.87
- ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.76
- ค่าอานาจจาแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.63
3. แบบสอบถามความมุ่งมั่นในการทางาน เป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 9 ข้อ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพบว่า ข้อคาถามบางข้อไม่สอดคล้อง จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
อีกครั้งผลการวิเคราะห์ พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
- ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของคอนบราค สัมประสิทธิ์แอลฟา พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.71
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนได้รับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เรื่องจานวนเชิงซ้อน
2. ดาเนินการทดลองสอน เรื่อง จานวนเชิงซ้อน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 8 แผน รวม 8 ชั่วโมง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังได้รับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เรื่องจานวนเชิงซ้อน และ แบบสอบถามความมุ่งมั่นในการทางาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลั งการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ ค่าที (t-test
one group)
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3. การศึกษาความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมการปฏิบัติจริง ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย
ดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทางานระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทางานระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทางานระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทางานระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 0.50 – 1.49 หมายถึง ความมุ่งมั่นในการทางานระดับ น้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียน
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
ก่อนการจัดการเรียนรู้
หลังการจัดการเรียนรู้
p < .05

n

x

S.D.

t

Sig.

26
26

10.19
23.04

3.01
1.87

20.57*

.00

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อน
การจั ดการเรียนรู้ผ่า นกิจ กรรมการปฏิบัติจ ริง อย่า งมีนัยสาคั ญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่ า t = 20.57 และ
ค่า Sig. = .00
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 พบดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ ร้อยละ 70
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
p < .05

n
26

μ
21

x

23.04

S.D.
1.87

t
5.57*

Sig.
.00

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 5.57
และค่า Sig. = .00
3. การศึกษาความมุ่งมั่นในการทางาน หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการศึกษาความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ความมุ่งมั่นในการทางาน
1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทางาน
2. นักเรียนทางานด้วยความเพียร พยายาม และอดทน
3. นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ
4. นักเรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด
5. นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการทางานของตนเอง
6. นักเรียนพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย
7. นักเรียนมีความทุ่มเทในการทางาน
8. นักเรียนเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
9. นักเรียนชื่นชมผลงานตนเองด้วยความภาคภูมิใจ
รวม

4.54
4.65
4.69
4.69
4.92
4.92

S.D.
0.65
0.56
0.55
0.55
0.27
0.27

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.85
4.81
4.85
4.77

0.46
0.49
0.46
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

x

จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.77 และ S.D. = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการทางานของตนเองและนักเรียนพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 4.92 และ S.D. = 0.27) รองลงมา คือ นักเรียนมีความทุ่มเท ใน
การทางานและนักเรียนชื่นชมผลงานตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ ( x = 4.85 และ S.D. = 0.46) และ นักเรียนเอาใจ
ใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ( x = 4.81 และ S.D. = 0.49) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งมั่นในการทางานหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจ กรรมการปฏิบัติ
จริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาการทางานของ
ตนเองและนักเรียนพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ นักเรียนมีความทุ่มเทในการทางานและนักเรียนชื่นชมผลงานตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจ ตามลาดับ
อภิปรายผล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนและ สูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลดังกล่าว เกิดจากการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
เป็นวิธีการที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่มและมีการค้นคว้าหาความรู้
และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น มีค วามเข้าใจในเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักเรียนยังทาแบบทดสอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเนื้อหาด้วยการทาแบบทดสอบหรือใบ
งานด้วยตนเองและนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนกันตรวจคาตอบกับเพื่อนซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น ผล
ดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภารัตน์ เสาะขุนทด (2558) พบว่า การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้โดยการลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5
คน เน้นให้มีการแบ่งงานกันทา ช่วยเหลือกันรู้ร่วมกันทางานที่ได้รับมอบหมายในกลุ่มหนึ่งๆ ประกอบด้วยนักเรียนที่
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มีความสามารถทางการเรียนที่แตกต่างกัน ในขณะเรียนสมาชิกในกลุ่มสามารถช่วยเหลือกันในการทางานในเนื้อหา
นั้น ๆ แต่เมื่อจบบทเรียนจะทดสอบเป็นรายบุคคลแล้วนาคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม มีการประกาศคะแนน
ของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑ์กาหนดไว้จะได้รับรางวัลหรือกล่าวคาชมเชย
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความมุ่งมั่นในการทางานหลังการใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลดังกล่าวเกิดจากการใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ที่
เน้นการเรียนรู้เป็นกลุ่มมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็ นกลุ่มและมีการนาความรู้ที่ได้รับไปเชื่อมโยงกับเนื้อหาความรู้
ใหม่ ทาให้ผู้เรียนมีค วามตั้ง ใจและรับผิ ดชอบในการทางานที่ได้รั บมอบหมายด้ วยความเพี ยรพยายาม อดทน
ปรับปรุงและพัฒนาการทางานของตนเอง เพื่อให้งานที่ทาสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย มีความมุ่งมั่นในการทางาน
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามเวลาที่กาหนด อีกทั้งยังมีความพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ให้สาเร็จตามเป้าหมาย ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม สอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารินท์พร ฟันเฟื่องฟู (2562)
พบว่า การจัดการเรียนรู้ Active Learning ให้สาเร็จที่สาคัญคือ ครู จะต้องเปลี่ยนบทบาท จากผู้สอน มาเป็นผู้ให้
คาแนะนา ผู้ช่วยเหลือ ผู้สอนจะต้องคานึงถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในด้า นต่า ง ๆ และควรเริ่มต้นจากจุ ดเล็ก (Start Small) โดยเริ่มจากเทคนิค ง่ า ย ๆ และบาง
ห้องเรียนที่รับผิดชอบ ควรคานึงถึงการอานวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้เรียนในแต่ละกระบวนการขั้นตอน ให้การ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรมต่าง ๆ ประสบความสาเร็จทั้งด้านกิจกรรม อุปกรณ์ เวลา ซึ่งควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรม กลุ่มย่อย มีการสรุปทบทวนความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ที่สาคัญคือต้อง
ให้ผู้เรียน ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ผลที่เกิดจากการเรียนรู้แบบ Active Learning จะทาให้
ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ทาให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งแสดงถึง ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
นาไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน มีความสามารถ ในการสื่อสาร มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
มุ่งมั่นในการทางาน ซึ่งเป็นคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์เป็นไปตาม เป้าหมายการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
วิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงไปใช้ ในขั้นตอนกิจกรรมกลุ่มควรให้
สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกคน การแบ่งกลุ่มโดยคละนักเรียน(เก่ง ปานกลาง อ่อน) และคาถามแต่ละกลุ่มควร
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
1. ควรนาวิธีการสอนโดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆเพื่อให้เด็กเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ได้ครบ
หลักสูตร
2. ควรศึ ก ษาวิ ธี ก ารสอนโดยการจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง ร่ ว มกั บ ทั ก ษะการ
แก้ปัญหาร่วมกับความมุ่งมั่นในการทางาน เนื่องจากผู้วิจัยพบนักเรียนบางกลุ่มที่ต้องการทักษะในการแก้ปัญหาและ
ความมุ่งมั่นในการทางานเพิ่มมากขึ้น
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ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
และการทางานเป็นทีม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
The Effect of using Active Learning through Mathematical Achievement and
Teamwork for grade 8
ศุภกร กางกรณ์1 ยุภาดี ปณะราช2 และวิยะดา เซี่ยงหลิว3
Supakorn Kangkorn1, Yupadee Panarach 2 and Wiyada Sianglio3
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
3ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร

2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง 2) เพื่อศึกษาการทางานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ให้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 ปีการศึกษา
2564 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดการทางานเป็นทีม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานสาเร็จตามเป้าหมายร่วมกันกับ
สมาชิกในกลุ่ม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมามีการปรึกษาหารือกันโดยใช้เหตุผลในการทางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
กับสมาชิกในกลุ่ม และทางานถูกต้องเสร็จทันเวลาที่กาหนดร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่ม ตามลาดับ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์/ การทางานเป็นทีม
Abstract
This research aimed to compare mathematics achievement before and after using active
learning, to study teamwork after using active learning for grade 8. The sample were 30 students
in grade 8, academic year 2021, Srinagarindra The Princess Mother School . The instruments
including the lesson plan about active learning, the mathematics achievement test, and the
questionnaires about teamwork. Data analyzed by mean, standard deviation, and t-test dependent.
The results found that;
1. Grade 8 student had mathematical achievement was significantly after higher than
before using active learning at .05 level.
2. Grade 8 student had teamwork overall in high level. When considering found that, they
were eager to work on their assigned duties until the task is achieved in accordance with the target
together in the highest average, then they consulted for a reason to achieve the goal together with
the group members, and they complete the work in time and together with the group members,
respectively.
Keywords: active learning / mathematics achievement / teamwork skills
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา ทาให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาสาระตามหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 ครูจึงต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ในศตวรรษที่ 21 นี้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และทั ก ษะที่ จ าเป็ น ซึ่ ง เป็ น ผลจากการปฏิ รู ป
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ วิจารณ์ พานิช (2555, หน้า
16-21) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ สาระวิชาก็มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับการ
เรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้ าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิด
มนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้ง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ดังคากล่าวของ คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich
Gauss) ซึ่ ง เป็ น นั ก คณิ ต ศาสตร์ เ ยอรมั น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 19 ว่ า “คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น ราชิ นี ข อง
วิทยาศาสตร์” (Mathematics is the Queen of Sciences) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคล
เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริ เริ่ม
สร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ
ต่อกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นาในสังคม (สิริพร ทิพย์คง, 2545, หน้า 1)
ปัญหาในการวิจัยครั้งนี้เนื่องเด็กนักเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึก ษาปีที่ 2 ยังไม่พบแนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อนาไปหรับใช้
ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ได้ จึงจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวคิดทาง
คณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ
การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียน
ได้ค้นพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ เช่น การวัด การชั่งน้าหนักการพับกระดาษ กิจกรรมที่ทาด้วยมือ
ต่าง ๆ การสังเกต และการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปข้อเท็จจริงและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
Marks (1970, หน้า 23) โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง มีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ได้แก่
การจัดการเรียนรู้แบบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีครูเป็นผู้กระตุ้น
และส่งเสริมให้นักเรียน เกิดความคิดในการเสาะแสวงหาความรู้หรือสร้างความรู้ใหม่ๆ โดยการใช้คาถามหรือ
สถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้คิดหาคาตอบและแก้ปัญหาด้วยตนเอง และการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning
การเรียนที่จัดให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นกลุ่มคละกันในระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ระดับสูง 1 คน ระดับปานกลาง
2 คน และระดับอ่อน 1 คน จุดประสงค์หลัก คือ ช่วยให้นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่มส่งผลให้นักเรียนช่วยกันค้นพบแนวคิดทางคณิตศาสตร์ แคทรียา
ใจมูล (2550, หน้า 14)
จากความสาคัญข้างต้นทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้
ผ่ า นกิ จ กรรมปฏิ บั ติ จ ริ ง ไปพั ฒ นานั ก เรี ย นโดยหวั ง ว่ า นั ก เรี ย นจะเกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ในด้ า นเนื้ อ หาวิ ช า
คณิตศาสตร์ที่รวมทั้งเกิดการทางานเป็นทีมซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญของนักเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึกษาการทางานเป็นทีมหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2
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15 มีนาคม 2565
สมมติฐานการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
กาแพงเพชร ทั้งหมด 4 ห้อง จานวน 105 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาแพงเพชร จานวน 34 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2564 ได้โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Sampling)
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง
การแยกตัวประกอบพหุนามของดีกรีสอง
ด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น
การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง
ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
การทางานเป็นทีม
ขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาทดลอง 8 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
- การทางานเป็นทีม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
กาแพงเพชร ทั้งหมด 4 ห้อง จานวน 105 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
กาแพงเพชร จานวน 34 คน เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2564 ได้โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
(Cluster Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง การแยกตัวประกอบ
ข อ ง พ หุ น า ม ดี ก รี ส อ ง จ า น ว น 8 แ ผ น 8 ชั่ ว โ ม ง ซึ่ ง ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ ห า คุ ณ ภ า พ ดั ง นี้
1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ การเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง
1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.3 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาหนดเนื้อหา

178

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
1.4 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนา
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม และ
ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สมบูรณ์และพร้อมที่จะนาไปใช้จริงต่อไป
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพบว่า ข้อคาถามบางข้อไม่
สอดคล้องกับการทางานเป็นทีม จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาอีกครั้งผลการวิเคราะห์
พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
- ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77
- ค่าความยากง่าย พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.26 – 0.65
- ค่าอานาจจาแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 – 0.47
3. แบบวัดการทางานเป็นทีม มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาพบว่า ข้อคาถามบางข้อไม่สอดคล้องกับนิยาม จากนั้นผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขและให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาอีก ครั้งผลการวิเคราะห์พบว่า ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00
- ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach's Alpha
Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการ
แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง ก่อนเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
จานวน 8 แผน 8 ชั่วโมง
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนามดีกรีสอง หลังเรียน
4. นักเรียนทาแบบวัดการทางานเป็นทีม
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทร์
กาแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบค่าที (t-test dependent)
2. การศึกษาการทางานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผลค่าเฉลี่ย ดังนี้
4.50 – 5.00
หมายถึง การทางานเป็นทีมระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
หมายถึง การทางานเป็นทีมระดับมาก
2.50 – 3.49
หมายถึง การทางานเป็นทีมระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง การทางานเป็นทีมระดับน้อย
1.00 – 1.49
หมายถึง การทางานเป็นทีมระดับน้อยที่สุด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ปฏิบัติจริง สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ก่อนเรียน
หลังเรียน
p < .05

n
30
30

x̅
9.90
14.06

S.D.
4.78
4.57

t

Sig

19.39

.00

จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t = 19.39 และ
ค่า Sig. = .00
2. การศึกษาการทางานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทางานเป็นทีม หลังการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมปฏิบัติจริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การทางานเป็นทีม
1. ข้าพเจ้ามีความสามัคคีกันภายในกลุ่ม
2. ข้าพเจ้าปรึกษาวางแผนการทางานร่วมกันกับสมาชิกใน
กลุ่ม
3. ข้าพเจ้ามีการวางเป้าหมายของการทางานร่วมกันกับ
สมาชิกในกลุ่ม
4. ข้าพเจ้าเสนอความคิดและยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม
5. ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมร่วมกันกับสมาชิก
ในกลุ่ม
6. ข้าพเจ้าให้ความช่วยเหลือจนงานสาเร็จตามเป้าหมาย
7. ข้าพเจ้าร่วมกันตั้งใจทางานสาเร็จ
8. ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทางานตามหน้าที่ที่
ได้รับภายในกลุ่ม
9. ข้าพเจ้าทางานถูกต้องเสร็จทันเวลาที่กาหนดร่วมกันกับ
สมาชิกในกลุ่ม
10. ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรูก้ ัน
ภายในกลุ่ม
รวม

3.36

S.D.
0.80

ความหมาย
ปานกลาง

3.23

0.85

ปานกลาง

3.66

0.75

มาก

3.66

0.75

มาก

3.56

0.85

มาก

3.56
3.50

0.85
0.90

มาก
มาก

4.13

0.73

มาก

4.50

0.50

มากที่สุด

4.23
3.74

0.77
0.76

มาก
มาก

x

จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 3.74
และ S.D. = 0.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนทางานถูกต้องเสร็จทันเวลาที่กาหนดร่วมกันกับสมาชิกใน
กลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x̅= 4.50 และ S.D. = 0.50) รองลงมาเป็น นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน
ภายในกลุ่ม (x̅ = 4.23 และ S.D. = 0.77) และนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางานตามหน้าที่ ที่ได้รับภายใน
กลุ่ม (x̅ = 4.13 และ S.D. = 0.73) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีทางานเป็นทีม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนทางานถูกต้องเสร็จทันเวลาที่กาหนดร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาเป็น นักเรียนมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันภายในกลุ่ม และนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทางานตามหน้าที่ที่ได้รับ
ภายในกลุ่ม ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง ส่ งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เพราะการ
จัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้ค้นพบแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและดาเนินกิจกรรมต่างๆ มากกว่าการเป็นผู้รับ
ความเพียงฝ่ายเดียวเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนในชั้นเรียน และ
สร้างองค์ความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติระหว่างการเรียนการสอนผ่าน การเขียน การพูด การฟัง การอ่าน และอภิปราย
สะท้อนความคิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก เซ็นแก้ว โกมินทร์ บุญชู และ มณีรัตน์ ธรรมสกุล (2561)
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการทางานเป็นกลุ่ม และเจตคติทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาแพงเพชร มีการ
ท างานเป็ น ที ม โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การจั ด การเรี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมปฏิ บั ติ จ ริ ง มุ่ ง เน้ น
พัฒนาการทางานร่วมกันกับผู้อื่น การวางแผนและวางเป้าหมายของการทางานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและ
กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริลักษณ์ อินสุวรรณ และคณะ (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการ
จั ดกิจ กรรมค่ า ยคณิ ตศาสตร์โดยใช้ กระบวนการ Active Leaning ศึ กษาทักษะการทางานเป็นทีม หลัง การจั ด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการ Active Leaning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
พรานกระต่าย อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีทักษะการทางานเป็นทีม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้าพเจ้าเคารพ กติกาของกลุ่ม รองลงมาคือ ข้าพ เจ้า
สามารถเป็นผู้นาของกลุ่มได้และข้าพเจ้ามีส่วนในการทาให้ผลงานเสร็จทันเวลาที่กาหนดตามลาดับ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง มุ่งเน้น การแสดงออกของความรู้สึก ความ
คิดเห็น หรือการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของนักเรียนแต่ละบุคคลที่มีผลต่ อวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของศิริลักษณ์ อินสุวรรณ และคณะ (2561) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมค่าย
คณิ ต ศาสตร์ โ ดยใช้ ก ระบวนการ Active Leaning ศึ ก ษาทั ก ษะการท างานเป็ น ที ม หลั ง การจั ด กิ จ กรรมค่ า ย
คณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การนาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นควร
ศึกษารายละเอียดของแนวคิด และปฏิบัติตามขั้นตอน อย่างละเอียด
2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรเสริมแรงในการสอน เช่น คาชมเชย เพื่ อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ และควรใส่ใจกับนักเรียนทุกคนให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารวิ จั ย การศึ ก ษาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรีย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ที่ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ผ่า น
กิจกรรมปฏิบัติจริง ในเรื่องอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
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2. ควรมีการติดตามผลในระยะยาว หลังเสร็จสิ้นการทดลอง เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และนาไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง
3. ควรศึ กษาวิธีการสอนโดยการใช้ การจั ด การเรียนรู้ผ่า นกิจ กรรมปฏิบั ติจ ริง ร่วมกับความคิ ด
สร้างสรรค์
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
DEVELOPMENT OF A GAME ACTIVITY SERIES TO PROMOTE MOTIVATION
FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNING OF MATHAYOM SUKSA 2 STUDENTS,
THUNG KAOW WITTAYAKHOM SCHOOL
รัชนีกร ทอนช่วย1 ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา2 และปณิสรา จันทร์ปาละ3
Ratchaneekorn Tonchuy1, Charunrak Punyamoonwongsa2 and Panisara Chanpala3
1นักศึกษาชั้นปีที่

5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
3อาจารย์สาขาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

2อาจารย์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการใช้ เ กม
เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม อาเภอเมืองปาน จังหวัดลาปาง ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2/2564 จานวน 16 คน ได้มาด้วยการเลือกโดย
อาสาสมัคร (Volunteer selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริม
แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 2) แบบประเมินแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอัง กฤษของนักเรียน จ านวน 5 กิจ กรรม มีค่ า เฉลี่ยรวมทุกกิจ กรรม เท่า กับ 4.63 อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง โดยแรงจูงใจ
ด้านใฝ่สัมฤทธิ์มากที่สุด (𝑥̅ = 3.80, S.D.= 0.76) รองลงมาคือ แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ (𝑥̅ = 3.79, S.D.= 0.74) และ
แรงจูงใจใฝ่อานาจ (𝑥̅ = 3.46, S.D.= 0.88)
คาสาคัญ: เกมภาษาอังกฤษ / แรงจูงใจ / นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Abstract
This study was classroom action research, aim to 1 ) develop a game activity series to
enhance students' motivation in English, learning 2 ) Study the effect of using the game
activity series to promote students' motivation in English learning. The sample group was 1 6
Mathayomsuksa 2 students, Thung Kaow Wittayakhom School, Muang Pan District, Lampang
Province, who studied in semester 2/2021, were selected by volunteers (Volunteer selection); the
research instruments consisted of 1 ) a game activity series to promote students' motivation in
English learning, and 2) an assessment questionnaire for students' English learning motivation. Data
were analyzed by using basic statistics, the results of the research found that 1) 5 activities using
games to promote motivation in English learning among students, with the mean of all activities
was 4 . 6 3 , at the most appropriate level, 2 ) The students had a higher mean score on English
language learning motivation after the experiment than before the experiment, with the highest
achievement motive (𝑥̅ = 3.80, SD = 0.76), followed by the affiliative motive 𝑥̅ = 3.79, SD= 0.74),
and motivated motivation (𝑥̅ = 3.46, SD= 0.88).
Keywords: motivation/English game/activity series/ Mathayomsuksa 2 students
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถรู้ความต้องการ ความรู้สึก
ความคิด อารมณ์ ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่องมือในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยน
ข้อมูลในด้านความคิด ทัศนคติ วัฒนธรรมของชนชาติอื่น ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ ทาให้คนไทย
ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นในเรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล ระบบ
การศึกษาไทยจึงต้องพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทยให้อยูในระดับที่สามารถจะรับและเข้าใจได้
ภาษาอัง กฤษจึ ง มีค วามจ าเป็นสาหรับการศึกษาขั้นสูงทั้ง ในและนอกประเทศ เพราะตารางทางวิช าการขั้นสูง
ส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษจึงจะสามารถเข้าใจสาระความรู้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันมี ผู้ใช้
ภาษาอังกฤษกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลที่สาคัญที่สุดของโลก โดยประเทศไทยยังคงมี
อุปสรรคด้านภาษาอังกฤษอันเกิดจากความไม่เท่าเทียม ภาษาของครูผู้สอน วิธีการสอนและวิธีการวัดผล โดยผล
สารวจชี้ภาษาอังกฤษคนไทยอยู่ในระดับต่ามาก 47.62 คะแนน เป็นอันดับ 6 ของอาเซียน สานักงานจัดอันดับทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษหรือ Education First (EF) เผยผลการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศที่ไม่ได้ใช้
อังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจาปี 2562 พบว่า ไทยรั้งอันดับ 74 ได้ 47.62 คะแนน อยู่ในระดับต่ามาก น้อยจาก
ปี 2561 และปี 2560 ซึ่งได้ 48.54 และ 49.7 คะแนนตามลาดับ หากเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่อันดับ 6
รองจากสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนามและอินโดนีเซีย โดยไทยยังถูกจัดให้อยูในกลุ่มเดียวกับเมียนมาและ
กัมพูชา เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงภูมิภาคในประเทศไทยที่ มีทักษะทางภาษาอังกฤษมากที่สุด พบว่า ชาวภาคกลาง
และภาคเหนือมีความสามารถทางภาษาอัง กฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เล็กน้อย โดยคน
กรุงเทพฯ มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น
(Manida Phuphaitun, 2020)
การเรียนการสอนภาษาอัง กฤษในประเทศไทยเริ่ มต้ น มาเป็น เวลานานหลายสิบ ปี แต่ก็ยัง ไม่ไ ด้ ผ ลดี
เท่าที่ควรเนื่องจากผู้เรียนไม่เห็นความจาเป็นหรือประโยชน์ของภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กใชนบท ซึ่งมี
สิ่งแวดล้อมอย่างไทยๆ มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษน้อยมาก ผู้เรี ยนมีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาน้อย ครู
ขาดเทคนิควิธีการสอนที่น่าสนใจ ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น นอกจากนี้ในการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยและไม่สามารถนาความรู้ที่ได้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจาวัน จากสาเหตุดังกล่าวจึงทาให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนค่อนข้างต่า จึงมีกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกิดขึ้นเพื่อให้การเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภ าพมากขึ้น โดยครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการ มีความสามารถและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กาหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ครูต้องมีเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative
Learning) คือ วิธีการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการทางานร่วมกัน
เช่น การจัดกิจกรรมโต๊ะกลมเพื่อนาไปสู่การสอนคาศัพท์ไวยากรณ์การออกเสียงอย่างถูกต้อง จนเกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาสามารถใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วจึงนาความรู้ที่ได้ไปฝึกในสถานการณ์จริง (Kru Noi Patcharin, 2021)
เกมประกอบการสอน คือการนาเอาจุดประสงค์ใดๆ ของการเรียนรู้ตามหลักสูตรมาประกอบขึ้นเป็นการ
เล่น ผู้เล่นจะเล่นเกมไปตามกติกาที่กาหนด ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ในเนื้อหามามีส่วนร่วมในการเล่นด้วย โดยเกมนั้นมี
หลายประเภท อาจจาแนกเป็นเกมที่มีวัสดุประกอบกับเกมที่ไม่มีวัสดุประกอบ เกมที่มีวัสดุประกอบที่นิยมนามาเป็น
เกมประกอบการสอนได้แก่ เกมไพ่ เกมบิงโก เกมอักษรไขว้ เกมงูตกบันได เกมกระดานต่าง ๆ ส่วนเกมที่ไม่มีวัสดุ
ประกอบได้แก่ เกมทายปัญหา เกมใบ้คา เกมสถานการณ์จาลองต่าง ๆ ฯลฯ (พงษ์เทพ บุญศรีโรจน์, 2533) การใช้
เกมเข้ามาประกอบการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่มีการนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆอย่าง
แพร่หลายในวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา การใช้เกมประกอบการสอนภาษาอังกฤษจะช่วยทาให้ผู้เรียนสนุกสนานกับ
บทเรียน ไม่น่าเบื่อ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกความกล้าในการใช้ภาษา ทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเมื่อนาภาษาอังกฤษไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน และช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย
ด้วยเหตุผลที่ว่า การสอนภาษาอังกฤษตามคู่มือครูไม่สามารถทาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ทุ่ง กว๋า ววิทยาคม เกิ ดความสนใจในการเรียนรายวิช าภาษาอังกฤษและขาดแรงจูง ใจในการเรียน อีกทั้ง ทาให้
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาภาษาอังกฤษอยูในระดับต่า ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษเห็นความสาคัญในการ
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ใช้เกมประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจและมีผลสัมฤทธิ์ที่ เพิ่มสูงขึ้น จึงสนใจนา
เกมมาใช้ประกอบการสอนภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2/2564 ด้วยความเชื่อที่ว่า
จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้คาศัพท์ พัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมี
แรงจูงใจที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น โดยเกมภาษาอังกฤษที่นามาใช้ เป็นเกมที่ใช้ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ นาเกมจากรายการ Hollywood game night Thailand มาดัดแปลงให้เหมาะสม
ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 5 ชุดฝึกกิจกรรม ประกอบด้วย 1) เกมอักษร
บอกใบ้ (ประเภทเกมแข่งขันแบบกลุ่ม 2) เกมใบ้คนละคา (ประเภทเกมแข่งขันแบบกลุ่ม) 3) เกมภาพปริศ นา
(ประเภทเกมแข่งขันแบบเดี่ยว) 4) เกมตบ ติด ตอบ (ประเภทเกมแข่งขันแบบกลุ่ม) และ 5) เกมตอบโดน โยนแต้ม
(ประเภทเกมแข่งขันแบบกลุ่ม) แรงจูงใจที่นามาศึกษาประกอบด้วย 3 ด้าน คือ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นความ
ต้องการหรือความพยายามที่จะทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สาเร็จไปได้ด้วยดี เมื่อประสบความสาเร็จจะมีความพึงพอใจ หาก
ล้มเหลวจะมีความวิตกกังวล 2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ เป็นความต้องการที่อยากได้รับการยอมรับหรือรักใคร่ชอบพอ
จากผู้อื่นแรงจูงใจใฝ่อานาจ และ 3) แรงจูงใจใฝ่อานาจ เป็นความต้องการหรือความพยายามในการทาสิ่งต่างๆ ให้
เหนือกว่าผู้อื่น ทาให้เกิดความรู้สึกว่าหากทาแล้วมีอานาจเหนือกว่าผู้อื่นจะเป็นความภาคภูมิใจและพยายามให้
ตนเองบรรลุตามความต้องการนั้นๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในการใช้เกม ประกอบไปด้วย
1) ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ได้แก่ 1.แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และ 3. แรงจูงใจใฝ่อานาจ
2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรในการวิจัย คือ นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ศึกษาในโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม
ขอบเขตด้านเวลา
การวิจัยนี้ดาเนินการศึกษาตั้งแต่ พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อ
ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน

แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่
2/2564 จานวน 31 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน จานวน 16 คน ได้มาด้วยการ
เลือกโดยอาสาสมัคร (Volunteer selection)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน และ 2) แบบประเมินแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน มีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 1) ผู้วิจัยศึกษาหลักการ แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกมเพื่อส่ง เสริมแรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอัง กฤษของนักเรียน 2) ผู้วิจั ยสัง เคราะห์และกาหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อนามาสร้างเป็นโครงร่างชุด
กิจกรรม โดยกาหนดแรงจูงใจในการเรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 2) แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ และ 3)
แรงจูงใจใฝ่อานาจ กาหนดชุดกิจกรรมและกิจกรรมแต่ละชุดที่สอดคล้องกับแรงจูงใจ วิเคราะห์ลักษณะของเกมที่
เหมาะสมสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ ชื่อชุดกิจกรรม คาชี้แจง
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม จุดประสงค์ของกิจกรรม เวลา กิจกรรม สื่อประกอบชุดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล
ได้แผนการจัดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนจานวน 5 ชุด ดังนี้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1
อักษรบอกใบ้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 2
ใบ้คนละคา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
ภาพปริศนา
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
ตบ ติด ตอบ
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
ตอบโดนโยนแต้ม
จากนั้น ผู้วิจัยเสนอโครงร่างชุดกิจกรรมต่อผู้เ ชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
และประเมินคุณภาพเครื่องมือ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาแนวแนว ภาษาอังกฤษ งาน
บริหารวิชาการโรงเรียน จานวน 3 ท่าน มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการทางานในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญไม่น้อย
กว่า 3 ปี ผู้วิจัยปรับชุดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2. แบบประเมินแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1) ผู้วิจัยสรุป
ประเด็นที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิธีการส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
สร้างเป็นแบบประเมินแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบประเมินแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ตรงกับความคิดและความรู้สึกมากที่สุด ตรงกับความคิดและความรู้สึก
มาก ค่อนข้างตรงกับความคิดและความรู้สึก ตรงกับความคิดและความรู้สึกในบางครั้ง และไม่ตรงกับความคิดและ
ความรู้สึก
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดฝึกกิจกรรมโดยใช้เกมภาษาอังกฤษ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด
ผู้วิจัยพิจารณาข้อคาถามแต่ละข้อว่ามีความเป็นปรนัยหรือความชัดเจนทางภาษา เหมาะสาหรับ
การนาไปถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือไม่ และข้อคาถามครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการสอบถามทั้งหมด
หรือไม่ จากนั้นผู้วิจัยเสนอแบบประเมินแรงจูงใจต่ ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ให้คาแนะนาและปรับปรุงแก้ไข
แล้วนาเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและประเมินคุณภาพเครื่องมือ โดยเป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา การวัดและประเมินผล งานบริหารวิชาการโรงเรียน จานวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์
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ด้านการสอนหรือการทางานในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 ปี ผู้วิจัยปรับแบบประเมินแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญผ่านทางโซเชียลมีเดีย
และการเข้าพบด้วยตนเอง เพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม
การใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอั งกฤษ เมื่อผู้เชี่ยวชาญตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจัดทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม และดาเนินการจัดส่ง
หนัง สือพร้อมคู่ มือชุดกิจกรรมด้วยตนเอง เมื่อผู้เชี่ ยวชาญตรวจสอบชุ ดกิจกรรมและส่ง กลับมายังผู้วิจัย ผู้วิ จั ย
ตรวจสอบความเข้าใจ และปรับแก้ชุดกิจกรรมตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้วิจัยทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ในการ
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ชุดกิจกรรมกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเริ่มดาเนินการจัดกิจกรรมโดย
การทาแบบวัดแรงจูงในในการเรียนภาษาอังกฤษก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม (Pre-test) จากนั้นดาเนินการเก็บแบบวัด
เพื่อนาไปบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล ผู้วิจัยทาการออกฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อาเภอ
เมืองปาน จังหวัดลาปาง ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยดาเนินการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใน
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 5 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมชุดกิจกรรม
ทั้งหมด ผู้วิจัยใช้แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (Post-test) จากนั้นดาเนินการ
เก็บแบบวัดเพื่อนาไปบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคล และนาผลคะแนนหลังการทดลองมาเปรียบเทียบกับผลคะแนน
ก่อนการทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ แปลงเป็นคะแนน ดังนี้
เหมาะสมมากที่สุด
ให้คะแนนเท่ากับ 5
เหมาะสมมาก
ให้คะแนนเท่ากับ 4
เหมาะสมปานกลาง
ให้คะแนนเท่ากับ 3
เหมาะสมน้อย
ให้คะแนนเท่ากับ 2
เหมาะสมน้อยที่สุด
ให้คะแนนเท่ากับ 1
การวิเคราะห์คา่ เฉลี่ยคะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรม และ
นามาแปลความหมายตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (Best and Kahn, 1989)
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49
หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
ผลการประเมินความเหมาะสมรายข้อใด ที่อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ถึงเหมาะสมมากที่สุด ถือ
ว่า ผ่า นการประเมิน ส่วนข้อใดที่อยู่ในระดับปานกลางถึง น้อยที่สุด ผู้วิจั ยนามาปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผลจากการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรี ยน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ทั้งสิ้น 5 แผน มีค่าอยู่ระหว่าง 4.56-4.73
ทุกแผน ซึ่งมากกว่า 4.50 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความเหมาะสมของแผนทั้งหมด มีค่า
4.63 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
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2. การวิเคราะห์คุณภาพแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดแรงจูงใจที่ได้จาก
ผู้เชี่ยวชาญ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้
+1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ข้อความวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์ของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
0 เมื่อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่า ข้อความวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์ของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
-1 เมื่อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่า ข้อความวัดได้ไม่ตรงกับนิยามศัพท์ของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน
ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective
Congruence : IOC) ซึ่งข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.66 – 1.00 โดยเกณฑ์การพิจารณาความตรงใช้ค่าความ
สอดคล้องที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าข้อความมีความเที่ยงตรง (สมบัติ ท้ายเรือคา, 2555, หน้า 112) คัดเลือกข้อ
คาถามที่มีค่าความสอดคล้องผ่านตามเกณฑ์ จากนั้นปรับปรุงแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ไปใช้เก็บข้อมูล โดยจัดทาแบบวัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Google forms ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดการสัมผัสและการแพร่เชื้อ
3. การวิเคราะห์ผลการใช้ ชุ ดกิจกรรมการใช้ เกมเพื่อส่ง เสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ผล
การประเมินแรงจูงใจ โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ได้แก่
การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมโดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชื่อกิจกรรม

จุดประสงค์

กิจกรรมที่ 1 1. นักเรียนสามารถออกเสียงคาศัพท์
อักษรบอก
เรื่อง Occupations
ใบ้
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
คาศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง Occupations
3. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง Occupations
กิจกรรมที่ 2 1. นักเรียนสามารถใช้ was/were ใน
ใบ้คนละคา
ประโยค past continuous ได้
อย่างถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับ
การใช้ was/were ในประโยค past
continuous ได้

แนวคิด/
เนื้อหา
Occupations

past
continuous
was/were

เทคนิค/วิธีการ
ทายอาชีพจากกล่อง
ลูกเต๋าที่เขียนพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษ 26 กล่อง
(เกมแข่งขันแบบกลุ่ม)

จานวน
3 ชั่วโมง

สมาชิกใบ้คาจากประโยค 3 ชั่วโมง
ที่ครูกาหนดบนสไลด์คน
ละ 1 คา และให้ตัวแทน
ที่ทาย 1 คน เป็นคนตอบ
ประโยคทั้งหมด
(เกมแข่งขันแบบกลุ่ม)
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์แผนการจัดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
(ต่อ)
ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมที่ 3
ภาพปริศนา

กิจกรรมที่ 4
ตบ ติด ตอบ

กิจกรรมที่ 5
ตอบโดน
โยนแต้ม

จุดประสงค์

แนวคิด/
เทคนิค/วิธีการ
จานวน
เนื้อหา
1. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียง
past
กากบาทรูปภาพให้ตรง
3 ชั่วโมง
คาศัพท์เรื่อง advertisements
continuous
ตามคาศัพท์ที่ครูหยิบสุ่ม
2. นักเรียนสามารถบอกความหมาย
advertisement ขึ้นจากกล่อง (เกมแข่งขัน
คาศัพท์เกี่ยวกับเรื่อง advertisements
แบบเดี่ยว)
3. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับ
เรื่อง past continuous
1. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับ
Past simple ครูพูดประโยคให้นักเรียน 3 ชั่วโมง
เรื่อง past simple and past
and Past
ฟังว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้า
continuous ได้
continuous คิดว่าถูกให้กดกระดิ่ง
2. นักเรียนสามารถเขียนประโยค
verb
หากคาตอบผิดแล้วกด
เกี่ยวกับเรื่อง past simple and
กระดิ่ง คนนั้นต้องออก
past continuous ของตนเอง
จากเกม จนมีฝ่ายชนะ
(เกมแข่งขันแบบกลุ่ม)
1. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับ
Past simple เลือกตอบประโยคตามที่ 3 ชั่วโมง
เรื่อง Past simple VS Past
VS Past
ครูกาหนดว่าเป็น Past
continuous ได้
continuous simple หรือ Past
2. นักเรียนสามารถเขียนประโยค
continuous ตอบถูกจะ
เกี่ยวกับเรื่อง Past simple VS
ได้โยนลูกบอลเข้าตะกร้า
Past continuous ได้
(เกมแข่งขันแบบกลุ่ม)

จากตารางที่ 1 ผลการวิ เ คราะห์ แ ผนการจั ด กิ จ กรรมการใช้ เ กมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจในการเรี ย น
ภาษาอัง กฤษของนักเรี ยน พบว่า แผนกิจ กรรมทั้ง 5 แผน มีการใช้ เกมในรูปแบบต่า งๆ เข้า มาใช้ ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมทักษะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามจุดประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม โดยทุก
กิจกรรมใช้เวลา 3 ชั่วโมง และสามารถวัดแรงจูงใจได้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
และด้านแรงจูงใจใฝ่อานาจ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
กิจกรรมที่ 1 เกมอักษรบอกใบ้
กิจกรรมที่ 2 เกมใบ้คนละคา
กิจกรรมที่ 3 เกม ภาพปริศนา
กิจกรรมที่ 4 เกม ตบ ติด ตอบ
กิจกรรมที่ 5 เกม ตอบโดน โยนแต้ม
เฉลี่ยรวม

ระดับความเหมาะสม
แปลผล
S.D.
𝑥̅
4.73
0.31
มากที่สุด
4.56
0.47
มากที่สุด
4.66
0.36
มากที่สุด
4.50
0.31
มากที่สุด
4.70
0.37
มากที่สุด
4.63
0.36
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอัง กฤษจากผู้เชี่ ยวชาญ พบว่า ระดับความเหมาะสมของชุ ดฝึกกิจ กรรมภาพรวมอยู่ในระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด โดยชุดกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมากที่สุดคื อ ชุดกิจกรรมที่ 1 เกมอักษรบอกใบ้
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(𝑥̅ = 4.73, S.D.= 0.31) รองลงมาคือ ชุดกิจกรรมที่ 5 เกม ตอบโดน โยนแต้ม (𝑥̅ = 4.70, S.D.= 0.37) ชุดกิจกรรม
ที่ 3 เกม ภาพปริศนา (𝑥̅ = 4.66, S.D.= 0.31) ชุดกิจกรรมที่ 2 เกมใบ้คนละคา (𝑥̅ = 4.56, S.D.= 0.47) ชุดกิจกรรม
ที่ 4 เกม ตบ ติด ตอบ (𝑥̅ = 4.50, S.D.= 0.31) สรุปได้ว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมแรงจูงใจโดยใช้เกมภาษาอังกฤษมีค่าเฉลี่ยภาพรวมเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากที่สุด และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.36
2. ผลการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการใช้ เ กมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม แรงจู ง ใจในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง
แรงจูงใจ
1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. แรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์
3. แรงจูงใจใฝ่อานาจ
รวม

ก่อน
̅
𝒙
3.17
2.58
2.84
2.86

S.D.
0.92
0.97
0.95
0.95

หลัง
แปลผล
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

̅
𝒙
3.80
3.79
3.46
3.68

S.D.
0.76
0.74
0.88
0.80

แปลผล
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองชุดกิจกรรม โดยมี คะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจก่อนการทดลองและหลังการทดลอง เป็น
2.86 และ 3.68 ตามลาดับ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 0.95 และ 0.80 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจมากที่สุดใน 3 ด้าน (𝑥̅ =3.80, S.D. = 0.76) รองลงมาคือแรงจูงใจใฝ่สัมพันธ์ โดยมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ =3.79, S.D. = 0.74) และอันดับสุดท้ายคือ แรงจูงใจใฝ่อานาจ โดยมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง (𝑥̅ =3.46, S.D. = 0.88)
นักเรียน มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกชอบ พึงพอใจ ในการได้เรียนไปพร้อมๆ กับ
การใช้เกมในการเรียนภาษาอังกฤษ การเล่นเกมทาให้เกิดความสุข สนุกสนาน และต้องการเพิ่มเกมในคาบเรียนให้
มากขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยนี้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมและผลการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
1. ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการใช้ เกมเพื่อส่ง เสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ซึ่ง พบว่า ชุ ด
กิจ กรรมการใช้ เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอัง กฤษของนักเรียนมี ค่าเฉลี่ย ผลการประเมินความ
เหมาะสมรวมทุกกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลัง
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่า การดาเนินการสร้างชุดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีขั้นตอน โดย
เริ่มตั้งแต่การศึกษาหลักการ แนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
มีการสังเคราะห์และกาหนดขอบเขตของเนื้อหาเพื่อนามาสร้างเป็นโครงร่างชุดกิจกรรม วิเคราะห์ลักษณะของเกมที่
เหมาะสมกับผู้เรียน ผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบเกมการเรียนรู้
โดยคานึงถึงความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน ประสบการณ์เดิมและความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ง่ายเป็นลาดับขั้นตอน และเรียนรู้ไปด้วยความกระตือรือร้น สนุกสนาน ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้ มี
ความสัมพันธ์ต่อเจตคติและแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ดังที่ อัจฉราพรรณ โพธิ์ตุ่น (2559) ได้ศึกษาผลการ
สอนโดยใช้เกมตามแนวการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งพบว่า เมื่อนักเรียนมีเจตคติและแรงจูงใจที่ดีต่อเกมที่ใช้เล่นใน
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รายวิชาภาษาอังกฤษมากเท่าใด จะส่งผลให้อยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นเท่านั้น ผลการศึกษายังสะท้อนให้เห็นว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีแรงจูงใจในด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากที่สุด โดยนักเรียนมี
ความกระตือรือร้นและอยากประสบผลสาเร็จในงานหรือกิจกรรมที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ การตั้งใจเรียนหรือทา
กิจกรรมจะช่วยให้นักเรียนได้รับผลการเรียนที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดตามทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland ดังที่
เมธา หริมเทพาธิป (2561) กล่าวไว้ว่า ในการทากิจกรรมที่มีรางวัลหรือคะแนนเป็นผลตอบแทนจะช่วยให้นักเรียน
ต้องการที่จะได้สิ่งนั้นตามที่ตนเองตั้งเป้าไว้และทาสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด
2. ผลของการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการใช้เกมเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ พบว่า
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย ของแรงจูง ใจใฝ่สัมฤทธิ์มากที่สุด ในแรงจูง ใจทั้ง 3 ด้าน สะท้อนจากผลประเมินในเรื่ อง
ความชอบในการเรียนภาษาอังกฤษหากมีเกมประกอบ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน ความร่วมมือในการทากิจกรรม
ต่างๆ การมีรางวัลหรือมีคะแนนพิเศษ กิจกรรมที่มีความน่าสนใจ และการได้รับความรู้จากการเรียน ซึ่งพบว่า
นักเรียนชอบเรียนมากขึ้นหลังจากการใช้เกมเข้ ามาทาการจัดการเรียนการสอน มีทัศนคติต่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
มากขึ้น เนื่องจากครูใช้เกมเป็นสื่อกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนชอบรายวิชานี้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับ ศุภิกา นิรัติศัย
(2561) ที่พบว่า ทัศนคติเท่านั้นที่มีอิทธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หากนักเรียนไม่ มีทัศนคติที่ดีต่อ
รายวิชาภาษาอังกฤษเลย เป็นเรื่องยากที่จะทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมแน่นอน
นอกจากครูที่ต้องคอยสังเกตและปรับรูปแบบของการสอนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและความสนุกในการ
เรียนแล้ว ด้านตัวนักเรียนเองต้องมีทั ศนคติที่เป็นทางบวก เชื่อว่าตัวเองสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ จึงจะสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าได้พร้อมๆกันอย่างมีคุณภาพ ปัจจัยและจากการใช้เกมภาษาอังกฤษในการประกอบการเรียนให้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นั้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นจากเดิม สอดคล้องกับที่ กุหลาบ
ปัญญาผ่องใส (2563) เสนอว่าเมื่อนักเรียนได้รับการสอนโดยใช้เกม ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
นักเรียนมีพัฒนาการในด้านการเขียนคาศัพท์จากการเล่นเกมเพิ่มขึ้นมากกว่าการเรียนเนื้อหาทฤษฎีแบบทั่วไป
นอกจากการเรียนการเขียนคาศัพท์ผ่านการเล่นเกมแล้ว นักเรียนยังมีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากการเล่นเกมแต่ละครั้ง ครูจะทาการทบทวนคาศัพท์เดิมที่เคยเรียนหรือคาศัพท์ที่ใช้ในการเล่น
เกมก่อนเสมอ ทาให้นักเรียนสามารถจาและตอบจากการได้ปฏิบัติกิจกรรมจริงในชั้นเรียน ดังที่ กนกวรรณ รอดคุ้ม
ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และอารีรักษ์ มีแจ้ง (2559) ที่พบว่านักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังเรียน 2 สัปดาห์ การใช้เกมในการพัฒนาทักษะด้านต่างๆของนักเรียน ประกอบไปด้วย การเขียนคาศัพท์ การ
อ่านออกเสียง การจดจาคาศัพท์และการสื่ อสารประโยคสั้นๆในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ซึ่งเกมเป็นปัจจัยหลักที่
สามารถช่วยให้นักเรียนนาไปต่อยอดองค์ความรู้ของตนเองได้ในชีวิตประจาวันต่อไป นอกจากนี้ สุชาติ ทั่งสถิรสิมา
(2555) พบว่า การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกล้า
แสดงออก กล้าพูด กล้าสนทนาเพิ่มมากขึ้น แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ผ่านการเล่นเกม
นอกจากนี้ ในชีวิตประจาวันของนักเรียนในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ส่วนใหญ่ชอบเล่นเกมออนไลน์ผ่าน
เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไม่ ว่ า จะเป็ น เกมประเภทต่ อ สู้ เกมผจญภั ย เกมออดิ ชั่ น หรื อ เกมแต่ ง ตั ว เป็ น
แอพลิเคชั่นที่ใช้ภาษาอังกฤษ โดยจะมีเกมบางประเภทที่สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้ นักเรียนเรียนรู้และซึมซับ
ภาษาอังกฤษที่เป็นตัวดาเนินการในเกมออนไลน์มากพอสมควร ดังนั้นนักเรียนจึงมีพื้นฐานคาศัพท์บางคา เรียนรู้และ
เล่นเกมได้จากการลองถูกลองผิดในเกมได้เป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนชอบวิธีการที่แปลกใหม่ ชื่อเกมที่ฟังแล้วน่าสนใจ
ชอบความสนุ ก สนาน ท้ า ทายและความชนะที่ เ ป็ น แรงกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นเล่ น เกม สอดคล้ อ งกั บ ที่ สุ ท ธิ พ งศ์
วุฒิพราหมณ์ (2557) ที่พบว่า แรงจูงใจในการเล่นเกมนั้นขึ้นอยู่กับภาพลักษณ์ของเกมด้านประโยชน์ในการเล่น ตรง
ตามความต้องการของผู้เล่นและคุณค่าจากการเล่นเกม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรทดลองใช้เกมภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ
2. ควรให้มีเกมภาษาอังกฤษอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ทุกแผนการสอน
3. ควรนาเกมภาษาอังกฤษไปบูรณาการกับกิจกรรมหรือรายวิชาอื่นๆต่อไป
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4. ควรนาเกมภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการภาษาอังกฤษหรือโครงการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องต่อไป
5. ควรนาเกมภาษาอังกฤษไปเผยแพร่ ให้กับชุมชนและบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการวิจัยครั้งถัดไป ควรขยายการทาวิจัยไปยังประชากรในสถานศึกษาอื่นหรือจังหวัดอื่นๆ เพื่อ
นาผลวิจัยที่ศึกษามาทาการเปรียบเทียบกับงานวิจัยนี้ว่ามีความสอดคล้องหรื อมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนามา
ปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้ศึกษาวิจัยในแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้การวิจัยในครั้งต่อไปควร
ศึกษากับตัวแปรอื่นอาจให้ผลเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ทาการศึกษาอยู่ เช่น คาศัพท์ภาษาอังกฤษ การอ่านออกเสียง
ภาษาอังกฤษ พฤติกรรมการกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นต้น
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
The Development of Analytical Thinking Skills in Science of Mathayomsuksa 1
Students by Applying Problem-Based Learning Through Online Learning
in the Situation of COVID-19
เอกลักษณ์ ราชไรกิจ1 ตะวัน ทองสุข2 และชุลิดา เหมตะศิลป์3
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1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ให้ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จังหวัด
อุดรธานี จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน จานวน 8 แผน แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่า นเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 วงจร
ปฏิบัติการที่ 1 จานวน 18 คน (ร้อยละ 81.82) วงจรปฏิบัติการที่ 2 จานวน 22 คน (ร้อยละ 100) และ 2) นักเรียน
มีความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
คาสาคัญ: ทักษะการคิดวิเคราะห์ / รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
Abstract
This action research aimed 1) to improve the analytical thinking skills of thermal energy in
Mathayomsuksa 1 students by applying the Problem-Based Learning as a base through online
learning in the situation of COVID-19 to meet the full 80%, and 2) to study the satisfaction of
Mathayomsuksa 1 student have managed to learn by applying Problem-Based Learning through
online learning in the Situation of COVID-19. The target group in this study consisted of 22
Mathayomsuksa 1/6 students class attending in the second semester of the academic year 2021,
Wang Sam Mo Witthayakhan school, Wang Sam Mo District, Udon Thani Province. The instruments
used in this study were; 8 lesson plans of Problem-Based Learning, analytical thinking skills tests,
an interview form, and a satisfaction questionnaire. The research results were 1) Eighteenth
students (81.82%) and twenty-second students (100%) can pass 80% of Analytical Thinking Skills
scores in the Spiral 1 and Spiral 2, respectively, and 2) Students had satisfaction towards applying
Problem-Based Learning activity in the high level.
Keywords: Analytical Thinking Skills / Problem-based Learning
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อระบบการจัดการเรียน
การสอนของไทยในทุกระดับชั้น ทาให้สถานการณ์ศึกษาต้องถูกปิดไปด้วยเพื่อลดช่องทางการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
ขณะที่รัฐบาลได้ออกประกาศและมีมาตรการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส อาทิ ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยอาศัยอานาจตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กาหนดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ ฝึกอบรม หรือการทากิจกรรมใด ๆ ที่
มีผู้เข้าร่วมเป็นจานวนมาก เว้นแต่เป็นการดาเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (สานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2563, หน้า 1-2) จึงทาให้เป็นแรงผลักดันให้มีการนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบการสอนผ่ านออนไลน์อย่างทั่วถึงในทุกสถาบันและ
สาขาวิชาชีพ (บุญทิพย์ สิริธรังศรี , 2563, หน้า 1-17) ทาให้เกิดมาตรการการเรียนรู้ของไทย โดยมีการกระชับ
หลักสูตรปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปี การศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัด
ประเภทตัวชี้วัด “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชา (เฉลิมชัย เลี้ยงสกุล, 2563, หน้า 4)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้ง
ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ และคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, หน้า 1) ทาให้ทราบ
ว่าการสอนการคิดเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชากรมีคุณภาพสูง สอดคล้องกับ ประเวศ
วะสี (2541, หน้า 4) กล่าวถึง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการคิดเป็นการค้นพบทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ใน
ศตวรรษที่ 21 เพราะเป็นการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้คิ ดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองและในระบบกลุ่ ม
เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่สาคัญสาหรับการปรับตัวของผู้เรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม
และเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย และสอดคล้องกับ น้องนาง ปรืองาม (2554, หน้า 38) กล่าวถึง
กระบวนการคิดวิเคราะห์มีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์การคิดวิเคราะห์จะช่วยให้เรา
มองเห็นปัญหา ทาความเข้าใจปัญหา รู้จักปัญหาอย่างแท้จริง และสุดท้ายจะสามารถแก้ปัญหาที่พบเจอได้ ซึ่งทักษะ
การคิดวิเคราะห์ เป็นทักษะในการจาแนกแยกย่อยเนื้อหาสาระที่ระบุหาความสาคัญ ความสัมพันธ์ และหลักการของ
สิ่งต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับ Bloom (1976, p. 37) กล่าวถึง ทักษะการ
วิเคราะห์เป็นการตรึกตรองและมีเหตุผลของบุคคลเป็นขั้นตอนโดยการเรียนรู้จากการรู้ การจา การเข้าใจ การ
ประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า และสอดคล้องกับ Ennis (1985, p. 45) ให้นิยาม
ความหมายของทักษะการคิดวิเคราะห์ว่าเป็นการคิดตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตัดสินใจก่อนที่จะเชื่อหรือลงมือ
ปฏิบัติ
อี ก ทั้ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการทดสอบวั ด ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เรื่ อ ง พลั ง งานความร้ อ น ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างห้อง 1/6 จานวน 28 คน พบว่า มีคะแนน
เฉลี่ยเลขคณิต ระดับ 11.77 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 0.78 ซึ่งมีค่าร้อยละ 58.86 (พอใช้) ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคารกาหนดไว้ ร้อยละระหว่าง 60 – 100
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนและคิด
ว่าเป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไข จึงได้ศึกษาจากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์จากแนวคิดของนักการศึกษาต่าง ๆ พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ปัญหา
เป็นฐานมีผลต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สอดคล้องกับ ภัทราวดี มากมี (2554, หน้า 13) ได้ศึกษาเรื่อง
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กล่าวถึง การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถนามาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น สอดคล้องกับ มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545, หน้า 11-17) กล่าวถึง การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เป็ น รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามแนวคิ ด ตามทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ แบบสร้ า งสรรค์ นิยม
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นบริบท
(Context) ของการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ พัชรี นาค

194

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ผง (2562, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปี ที่ 1 เรื่อง พลังงานความ
ร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD หลังเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 80 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ร่วมกับเทคนิค STAD โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ด้วยสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมี ความประสงค์ ที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ใน
สถานการณ์ โ ควิ ด -19 เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เรื่ อ ง พลั ง งานความร้ อ น ชั้ นมั ธ ยมศึ กษาปีที่ 1 โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็น
ฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
ขอบเขตงานวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี จานวน 22 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง
จากนักเรียนในห้องที่ผู้วิจัยได้ทาการสอนโดยมีผลคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์วิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลังงานความร้อน ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ 80
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง
พลั ง งานความร้ อ น สาระพื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน
ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา
ขั้นที่ 3 สรุปปัญหา

-

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความพึงพอใจ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาหลักการวิจัยปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1988, p. 10) มาใช้ในการดาเนินการ
วิจัยขั้นตอนตามวงจรปฏิบัติการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน (Plan)
ศึกษาบริบทของโรงเรียนร่วมกับครูพี่เลี้ยง และศึกษาปัญหาทางด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโดยการทาแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 และเพื่อเป็นการยืนยันสมมติฐานดัง กล่า ว จึ ง ใช้ เครื่องมือ คื อ แบบทดสอบวั ดทักษะการคิ ดวิเคราะห์ เรื่อง
พลังงานความร้อน พบว่า มีนักเรียนที่มีปัญหาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เป็นจานวน 22
คน และศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรับปรุง 2560)
ภายใต้สถานการณ์ โควิด -19 กาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่จ ะนามาใช้ จั ดกิจ กรรมการเรียนรู้ กับนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้างแบบทดสอบทักษะการ
คิดวิเคราะห์ เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการวิจัย พร้อมทั้งดาเนินการ
สร้างเครื่องมือ เพื่อเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน เป็นผู้ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ด้านเนื้อหา
จานวน 2 คน ด้านวิธีการสอน จานวน 2 คน และด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) อีกทั้งได้นาแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ ไปทดลองใช้ (Try
Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จานวน 36 คน แล้วนามาหาคุณภาพของ
เครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 2 ปฏิบัติ (Act)
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 โดยผู้วิจัยได้กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
เนื้อหาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แบ่งออกเป็น 4 แผน เวลา 6 ชั่วโมง และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 แผน
เวลา 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 แผน เวลา 12 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 3 สังเกต (Observe)
ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และรวบรวมข้ อ มู ล หลั ง การจั ด การเรี ย นการสอนในวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 ได้ แ ก่
แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมาย แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 เพื่อนาผลไปปรังปรุง
การสอนในวงจรปฏิบัติการถัดไป และใช้เครื่องมือและรวบรวมข้อมูลหลังการจัดการเรียนการสอนในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 2 ได้แก่ แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และแบบสอบถามความพึงพอใจกับ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect)
ผู้วิจั ยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทักษะการคิ ดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 โดยนา
ข้อมูลจากผลการทดสอบและการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80 จากวงจรปฏิบัติการ
ที่ 1 มาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นาไปสู่การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการรอบถัดไปให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การดาเนินงานวิจัยนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จานวน 4 ประการ ประกอบด้วย
1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง พลังงานความร้อน สาระพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา
2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แบ่ง
ออกเป็น 4 แผน เวลา 6 ชั่วโมง และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 แบ่งออกเป็น 4 แผน เวลา 6 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 8 แผน
เวลา 12 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพ มีเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ความเหมาะสมมากที่สุด
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2) แบบทดสอบทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 3 พลั ง งานความร้ อ น ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 25 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 (Kuder – "Richardson formula
20) (รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา, 2561, หน้า 86 – 93) มีค่าเท่ากับ 0.86 หรือร้อยละ 86
3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหา
เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 9 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 - 1.00
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 มี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน 6 ข้อ ตามหลักการของลิเคิร์ท (วนิดา วาดี
เจริญ และคณะ, 2560, หน้า 314 - 316) โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.80 - 1.00 และมีค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (นวลอนงค์
บุญฤทธิพงศ์, 2553, หน้า 123 - 126) มีค่า 𝑎 เท่ากับ .9 แปลความหมายระดับความเที่ยงดีมาก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์กับกลุ่มเป้าหมายในการ
วิจัย ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร อาเภอวังสามหมอ จังหวัดอุ ดรธานี ใน
วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 3 ตุลาคม 2564 โดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 2 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิธีการสอน จานวน 2 คน และผู้เชี่ย วชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน เพื่อให้ข้อมูลที่
ได้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ท าการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล กั บ ทฤษฎี ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โ ดยอาศั ย ความไวเชิ ง ทฤษฎี
(Theoretical Sensitivity)
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้ (Try Out) แบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อ
ประเมินระดับความยากง่าย (P) และอานาจจาแนก (r) (ประกาย จิโรจน์กุล, 2548, หน้า 238-239) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จานวน 36 คน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อาเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 4 - 8
ตุลาคม 2564 ผลปรากฏว่า มีแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ ใช้ได้ 25 ข้อ (Pเฉลี่ย = 0.52, rเฉลี่ย = 0.35) และใช้ไม่ได้ 5
ข้อ (Pเฉลี่ย = 0.48, rเฉลี่ย = 0.20)
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
(ปรับปรุง 2560) ภายใต้สถานการณ์โควิด -19 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ วารสารวิชาการ บทความวิชาการ
วิทยานิพนธ์ ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. วิ เ คราะห์ ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เรื่ อ ง พลั ง งานความร้ อ น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 จากแบบทดสอบ ใช้สถิติพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยเปรียบเทียบคะแนนที่ได้กับเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์จะต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนน
เต็ม 25 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตาม
หลักการของลิเคิร์ท (วนิดา วาดีเจริญ และคณะ, 2560, หน้า 314 - 316) ได้แก่ ระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด, ระดับ 2
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หมายถึง น้อย, ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง, ระดับ 4 หมายถึง มาก และระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด รวมทั้งสรุป
เกณฑ์การแปลผลของแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้แก่ 4.50 ขึ้นไป หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด, 3.50 – 4.49
หมายถึง เห็นด้วยมาก, 2.50 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง, 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยน้อย และต่ากว่า
1.50 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 สรุปตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 ที่มีคะแนนเต็ม 25 คะแนน
วงจรปฏิบัติการที่ 1
นักเรียนคนที่
คะแนน (25)
1
22.00
2
23.00
3
21.00
4
21.00
5
25.00
6
16.00*
7
25.00
8
21.00
9
23.00
10
23.00
11
21.00
12
25.00
13
20.00
14
18.00*
15
19.00*
16
19.00*
17
22.00
18
23.00
19
22.00
20
23.00
21
22.00
22
21.00
ค่าเฉลี่ย
21.59
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.26
* คือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

ร้อยละ
88.00
92.00
84.00
84.00
100.00
64.00
100.00
84.00
92.00
92.00
84.00
100.00
80.00
72.00
76.00
76.00
88.00
92.00
88.00
92.00
88.00
84.00
86.36

วงจรปฏิบัติการที่ 2
คะแนน (25)
25.00
24.00
23.00
24.00
24.00
22.00
25.00
22.00
24.00
24.00
20.00
25.00
24.00
23.00
23.00
21.00
21.00
23.00
22.00
22.00
24.00
24.00
23.14
1.39

ร้อยละ
100.00
96.00
92.00
96.00
96.00
88.00
100.00
88.00
96.00
96.00
80.00
100.00
96.00
92.00
92.00
84.00
84.00
92.00
88.00
88.00
96.00
96.00
92.55

จากตารางที่ 1 พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหา
เป็นฐาน มีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห์ เฉลี่ยรวมเท่ากับ 21.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 คิดเป็นร้อยละ
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86.36 มีนักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ไม่
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีคะแนนทักษะ
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยรวมเท่ากับ 23.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 คิดเป็นร้อยละ 92.55 มีนักเรียนที่มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 จานวน 22 คน
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายการ
1. นักเรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
2. นักเรียนมีโอกาสได้ปฏิบัติจริง
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง
4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
5. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ ฝึ ก การท างานแลกเปลี่ ย น
ความรู้ และความคิดเห็นระหว่างเรียน
6. ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาหาความรู้ จ าก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดี
ขึน้
7. ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นมี ก ารท างานอย่ า งเป็ น ระบบตาม
ขั้นตอนการทางาน
8. ช่วยให้นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น
9. ช่วยให้นักเรียนสามารถนากระบวนการคิดที่ได้ฝึกไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.55

90.91

0.58

เห็นด้วยมากที่สุด

3.91

78.18

0.85

เห็นด้วยมาก

4.32

86.36

0.76

เห็นด้วยมาก

4.55

90.91

0.72

เห็นด้วยมากที่สุด

4.45

89.09

0.72

เห็นด้วยมาก

4.45

89.09

0.72

เห็นด้วยมาก

4.27

85.45

0.69

เห็นด้วยมาก

4.41

88.18

0.72

เห็นด้วยมาก

4.32

86.36

0.76

เห็นด้วยมาก

4.36

87.17

0.72

เห็นด้วยมาก

แปลผล

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 มีความพึงพอใจ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 คิดเป็นร้อยละ 87.17 ซึ่งอยู่ในความพึงใจระดับ เห็นด้วยมาก นอกจากนี้มี 2
รายการที่ผู้เรียนความพึงใจระดับเห็นด้วยมากที่สุด คือ นักเรียนมีอิสระในการศึ กษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาการคิ ด วิ เ คราะห์ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดย
ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 นาผลการวิจัยมาอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
ผลการวิจัยพบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหา
เป็นฐาน มีทักษะการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 21.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 คิดเป็นร้อยละ 86.36 มี
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นักเรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 ซึ่งผู้ที่ผ่านการทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 18 คน อาจ
เกิดจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสได้แสวงหาคาตอบด้วยตนเองในการแยกแยะความสาคัญหรือเนื้อหาของ
สิ่งต่าง ๆ การค้นหาความสัมพันธ์ และการค้นหาโครงสร้างระบบเรื่องราวจากสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งฝึกฝนผัง
มโนทัศน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ทักษะในการคิดวิเคราะห์หลังการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับบุญเหลือ หอมเนียม (2559, หน้า 139-140)
ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านสื่อสังคมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคกลางตอนบน กล่าวว่า
ผู้วิจัยได้นาสถานการณ์ปัญหาโดยเน้นผู้เรียนเป็นตัวตั้งต้น สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้และการทางานผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจหรือแก้ไขปัญหาโดยผ่านการฝึกกระบวนการคิด โดยใช้กระบวนการ
กลุ่มหรือรายบุคคล ทาให้เกิดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ด้านการคิดวิ เคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับ สุนันทา ศรีโมรส และรัชนิวรรณ อนุตระกูลชัย (2562, หน้า 395-405) ที่
ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสได้แสวงหาคาตอบด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต โดยอาศัยวิธีการแก้ ปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็น
ระบบ การใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดการเรียนรู้ ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดความสนใจ
ที่จะแสวงหาคาตอบ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูท้ ี่แท้จริง
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุ กต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็น
ฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 4 คน พบว่า
คนที่ 1 นักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์เนื้อหาจากสถานการณ์สมมติ มีการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลได้
น้อย ยังใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองมาตอบปัญหา และขณะที่เรียนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น จนทาให้ไม่สามารถ
ตอบปัญหาจากสถานการณ์ที่กาหนดได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากสถานการณ์จาลองที่ครูออกแบบ และนักเรียนยังไม่ชิน
กับบทบาทของตัวเอง สอดคล้องกับ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (2561, หน้า 9-13) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ เรื่อง
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า สถานการณ์ปัญหาที่กาหนดของครูขาดความชัดเจน คลุมเครือ ทาให้
นักเรียนบางคนจึงยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เนื่องจากยังไม่ชินกับบทบาทของตัวเองต่อการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน
คนที่ 2 นักเรียนไม่ สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากสถานการณ์ ที่กาหนดเพื่อหาสถานการณ์
เชื่อมโยงหรือคล้ายคลึงกันได้ ปัญหานี้อาจเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหาและการขาดความ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์กับสถานการณ์อื่น สอดคล้องกับ ไพศาล สุวรรณน้อย (2559, หน้า 9-10)
ได้ศึกษาเรื่อง ข้อจากัดของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการเรียนรู้แบบ
PBL พบว่า ผู้เรียนมีความกังวลเกี่ยวกับความถูกต้องของเนื้อหา ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ตนเองไปเรียนรู้มาถูกต้องหรือไม่
ขอบเขตของการเรียนรู้ต้องเรียนรู้มากน้อยเพียงไร ทาให้ไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับข้อมูลใหม่
คนที่ 3 นักเรียนมีการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่น้อยจนเกินไป จึงไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างสถานการณ์กับสถานการณ์อื่นได้ สาเหตุของปัญหานี้อาจมีลักษณะคล้ายคลึงกับคนที่ 2 ดังที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น
คนที่ 4 นักเรียนไม่สามารถกาหนดหลักการในการค้นหาเรื่ องราวจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่สามารถ
อธิบายได้ว่า มีหลักการอย่า งไร ปัญหานี้อาจเกิดจากการขาดการตัดสินใจ เนื่องจากนักเรียนขาดการแสวงหา
ข้อเท็จจริง สอดคล้องกับ ฆนัท ธาตุทอง (2554, หน้า 3-9) ได้ศึกษาเรื่อง การคิดกับค่านิยมของสังคม กล่าวว่า การ
ที่เราขาดการตัดสินใจ เนื่องจากไม่ได้คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงผลดีผลเสียให้รอบคอบ จึงทาให้ขาดการเรียนรู้
ที่จะเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง และไม่พยายามตั้งคาถามหรือวิเคราะห์หลักการกับสิ่งที่ควร
สงสัย
ผู้วิจัยนาผลการทดสอบและข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 มา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพร่องในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5-8 โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานที่ชัดเจนให้
มีความเหมาะสมกับนักเรียนเพื่ อใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยมีการปรับปรุงขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา เพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ โดยให้ นักเรียนเลือกสถานการณ์และกาหนดปัญหาจากเกมสถานการณ์จาลองที่ครูออกแบบใหม่
พร้อมทาความเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ซึ่งอาศัยการเชื่อมโยงจากความรู้เดิมของนักเรี ยนคนที่ 1
สอดคล้องกับ Mezirow (2000, pp. 3-33) ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและมุมมองที่สาคัญเกี่ยวกับ
ทฤษฎีที่กาลังดาเนินอยู่ กล่าวว่า การวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องการเรียนรู้จะอาศัยการเชื่อมโยงจากความรู้เดิม ส่งผลให้
เกิดความสงสัยที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ นอกจากประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม รวมถึงปรับปรุงขั้นที่ 2 วิเคราะห์ปัญหา
โดยให้นักเรียนแต่ละคนสืบค้นความรู้ปัญหาของตนเองจากการสืบค้นจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตอย่างอิสระ และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหา จากนั้นนาข้อมูลมาเชื่อมโยงและสังเคราะห์เป็นข้อมูลใหม่ในรูปแบบผังมโนทัศน์
เตรียมนาเสนอด้วยความคิ ดของตนเอง เพื่อแก้ปัญหานักเรียนคนที่ 2 ให้ สามารถวิเคราะห์ค วามสัมพันธ์จ าก
สถานการณ์ที่กาหนด พร้อมทั้งแก้ปัญหานักเรียนคนที่ 3 ให้ มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารและสามารถแยกประเด็น
ปัญหาได้ สอดคล้องกับ วัชรา เล่าเรียนดี (2555, หน้า 12) ที่ได้ศึกษารูปแบบและกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด กล่าวว่า บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีความสามารถในการอ่านและเลือกใช้
เหตุผลทันที สามารถแยกประเด็นย่อยจากปัญหาใหม่ เสนอวิธีแก้ปัญหาได้ห ลายวิธี สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา
(2549, หน้า 127) ที่ได้ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิด กล่าวว่า การนาความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องมา
ใช้แก้ปัญหา มีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห์ ได้แก่ มีความสามารถในการตีความ และความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล อีกทั้งปรับปรุงขั้นที่ 3 สรุปปัญหา โดยประเมินข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่นักเรียนสืบค้น
ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใดแล้วนาเสนอโดยการอธิบายผังมโนทัศน์ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเองและร่วมกันสรุปองค์
ความรู้ โดยวิธีการสะท้อนคิด เพื่อแก้ปัญหานักเรียนคนที่ 4 ให้สามารถกาหนดหลักการในการค้นหาเรื่องราวจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านั้นดารงอยู่ได้ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจากอะไร มีหลักการอย่างไร ซึ่ง
การใช้ผังมโนทัศน์ สอดคล้องกับ วนินทร สุภาพ (2561, หน้า 13) ได้ศึกษาเรื่อง กล่าวว่า การสร้างผังมโนทัศน์เป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความหมายและกระบวนการที่ต้องสารวจ ตรวจสอบและปรับแก้การเชื่อมโยง
ระหว่างมโนทัศน์ จะช่วยพัฒนาความรู้ของผู้เรียนจนกลายเป็นความเข้าที่ถูกต้อง และผังมโนทัศน์ยังช่วยให้ผู้สอน
ทราบมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน วินิจฉัยมโนทัศน์ที่บกพร่ อง ทาให้การวางแผนเตรียมการสอนได้แม่นยามากขึ้น จัดว่า
ผังมโนทัศน์เป็นเครื่องมือที่ทั้งสนับสนุนการเรียนรู้และประเมินความรู้ของผู้เรียน อีกทั้งวิธีการสะท้อนคิด สอดคล้อง
กับ อเนก พ.อนุกุลบุตร (2554, หน้า 34) ที่ได้ศึกษาการสอนให้คิดเป็น Teach to Think กล่าวว่า วิธีการสะท้อนคิด
ทาให้นักเรียนสามารถการคิดแบบพิจารณาทั้งองค์ประกอบและความสัมพันธ์ค้นหาหลักการและกฎเกณฑ์ที่ทาให้
องค์ประกอบเหล่านั้นคุมกันอยู่จนเป็นระบบหรือเป็นสิ่งสาเร็จรูปอยู่ได้ และสอดคล้องกับ ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์
และเยาวลักษณ์ มีบุญมาก (2557, หน้า 2-15) ที่ได้ศึกษาคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสะท้อน
คิด กล่าวว่า วิธีการสะท้อนคิ ดเป็นวิธีการที่ทาให้ตัวเราได้ทบทวนและสะท้อนการกระทาของตน (Reflective
Practice) โดยสามารถแสดงออกได้ทั้งการพูดและเขียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
แสวงหาคาตอบโดยใช้เหตุผล ซึ่งทาให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญตามความเข้าใจของตนเอง
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 23.14 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.39 คิดเป็นร้อยละ 92.55 มีนักเรียนที่มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 80 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ทาให้ผลการทดสอบทักษะการคิ ด
วิเคราะห์ เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ปัญหา
เป็นฐานสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน มี ทั ก ษะในการจ าแนกแยกย่ อ ยเนื้ อ หาสาระเรื่ อ งที่ ร ะบุ ห าความส าคั ญ
ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการของสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ สิ่งของ เหตุการณ์ หรือเรื่องราวเนื้อหาต่าง ๆ ว่า
ประกอบด้วยอะไร มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในเรื่องใด เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล สามารถวัดได้
จากแบบทดสอบทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากตัวชี้วัดสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย
(K) และองค์ประกอบการคิด วิเคราะห์ 3 ด้าน คือ 1) การคิดวิเคราะห์ความสาคัญหรือเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ เป็น
ความสามารถในการแยกแยะและการจาแนกข้อเท็จจริงได้ว่า สิ่งใดจาเป็น สิ่งใดสาคัญสิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด ซึ่ง
สามารถหาส่วนประกอบที่สาคัญของสิ่งของหรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ 2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการค้นหา
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ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์กันอย่างไร สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือ
ขัดแย้งกัน โดยการเชื่อมโยงเหตุและผล หรือความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้ง และ 3) การวิเคราะห์เชิงหลักการ เป็น
การค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่องราว สิ่งของและการทางานต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นดารงอยู่ได้ในสภาพเช่นนั้น เนื่องจาก
อะไร มีหลักการอย่างไร ตามวัตถุประสงค์ ทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียน ดังนั้น การที่นักเรียนจะสร้างองค์
ความรู้ได้ต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรีย นรู้จากการลงมือปฏิบัติจะทาให้ทักษะ
การคิดวิเคราะห์มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของของ ภัทราวดี มากมี (2554, หน้า 13) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน กล่าวว่า การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนและได้ลงมือปฏิบัติมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสออกไปแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งทรัพยากร
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในส่วนของผู้สอนก็จะลดบทบาทของการเป็นผู้ควบคุมในชั้นเรียนลง แต่
ในทางกลับกันผู้เรียนจะมีอานาจในการจัดการควบคุมตนเอง ส่วนจะหาความรู้ใหม่ได้มากหรือน้อยเพียงใดก็แล้วแต่
ความประสงค์ของผู้เรียนเนื่องจากผู้เรียนเป็นฝ่ายรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัชทร
โพธิ์ น้ อ ย (2561, หน้ า 97 - 98) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง การใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การคิ ด วิ เ คราะห์ ในวิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสองพี่น้อง กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ปั ญหาที่นักเรียนแต่ละคนสนใจ และส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ทาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าทา รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองทั้ง
ในและนอกห้องเรียนจึงทาให้นักเรียนสามารถรู้จักวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรี นาคผง (2562, หน้า 130 – 131) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นกระบวนการที่ ทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความหมายนักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองและเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างยาวนาน อีกทั้งลักษณะของทักษะการคิด
วิเคราะห์ยังสอดคล้องกับ Bloom (1956, p. 201-207) ได้เสนอลักษณะของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้ 3 ลักษณะ
คือ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ หากฝึกฝนผู้เรียนบ่อย ๆ จะช่วยพัฒนา
ผู้เรียนเก่งในการคิดวิเคราะห์ได้ สอดคล้องกับ ชัยวัฒน์ สุทธิวัฒน์ (2553, หน้า 67) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้คาถาม
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์มีประโยชน์มากในการช่วยพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ ทาให้บุคคลได้
พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนรอบด้าน รวมทั้งเป็นการประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างสมจริง เข้าใจเรื่องราว
ที่ซับซ้อนอย่างแจ่มแจ้ง สรุปได้อย่างสมเหตุสมผล ทาให้บุคคลได้ใช้ข้อมูลร่วมในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการ คิด
วิเคราะห์ เพื่อประเมินการตัดสินใจ และมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
ปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 มีความพึงพอใจ เฉลี่ย
โดยรวมเท่ากับ 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.72 และร้อยละ 87.17 ซึ่งอยู่ในความพึงใจระดับเห็นด้วย
มาก ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากผู้วิจัยได้ได้จัดกิจกรรมที่ ให้นักเรียนมีอิสระในการศึกษาค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง อันทาให้ผู้เรียนความพึงใจระดับเห็น
ด้วยมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ Mierson and Parikh (2000, p. 22) ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาจาก
มุมมองของครูและมุมมองของนักเรียน กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ศึ ก ษาหาความรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งอิ ส ระจากแหล่ ง ความรู้ ที่ ห ลากหลาย นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สนุกสนาน ไม่เครียด และชอบที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลให้มีโอกาสได้ปฏิบัติ
และได้เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง มีการฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการทางานแลกเปลี่ยนความรู้
และความคิดเห็นระหว่างเรียน สอดคล้องกับ Mezirow (1991, อ้างถึงใน วรรณดี สุทธินรากร, 2560, หน้า 67-74)
ที่ได้ศึกษาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ กล่าวว่า การสนทนาเป็นการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง (Profound transformation) และทาให้พบเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจ
อันทาให้บุคคลได้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น ภายใต้เหตุผลต่อประสบการณ์ต่อการสะท้อนกระบวนการที่เป็นระดับชุด
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ความคิด ช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้ดีขึ้น มี
การทางานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการทางานร่วมกับการใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้
นักเรียนสามารถนากระบวนการคิดที่ได้ฝึกไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และมีความพึงพอใจในการได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์
โควิด-19 เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจ แต่ใช้เวลาในการจัดเตรียมการเรียนการสอน
มาก เนื่องจากต้องศึกษาและใช้งานเว็บไซต์ Bamboozle, PhET และ Google Form รวมถึงการเตรียมใบความรู้
ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครูผู้สอนควรบริหารจัดการเวลาในการจัด กิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างรัดกุม
เพื่อให้สามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ร่วมกับการเรียนรู้ในระดับชั้น
อื่น เช่น ชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ฯลฯ เนื้อหาอื่น ๆ เช่น ระบบหายใจ โลกและการ
เปลี่ยนแปลง ฯลฯ
2. ควรศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐาน ผ่านการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ร่วมกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน
Development of Behaviors Engagement in a Classroom of Mathayomsuksa 3
Students after Science Learning Activities by Applying Concept
Game-Based Learning
ธัญญารัตน์ อาจพงษา1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และ ตะวัน ทองสุข3
Thantyarat Artpongsa1, Chulida Hemtasin2 and Tawan Thongsuk3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 3/2
ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 จานวน 18 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 แผน 2) แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน 3) แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่
ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 9.83 คิดเป็นร้อยละ 65.53 โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 และมีนักเรียนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด 2) ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13 คิดเป็นร้อยละ 86.67 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 3) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน เฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: พฤติกรรมการมีส่วนร่วม / เกมเป็นฐาน / กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Abstract
The objectives of this research were 1 ) to develop classroom participation behaviors of
students in Mathayomsuksa 3/2 to pass the 70% criteria, and 2) to study students' satisfaction with
science learning activities by applying concept Game-Based Learning. The target group consisted of
18 students in Mathayomsuksa 3/2, who were selected specifically. Instruments used in the
research 1) 6 learning management plans 2) classroom participation behavior interview form 3)
Class participation behavior self-assessment form 4) student satisfaction questionnaire. The
statistics were percentage, mean and standard deviation. The results showed that 1) in the first
operating cycle, the average score was 9.83 and accounted for 65.56% of the total number of
students. There were 11 students who passed the criteria, representing 83.64% of the number of
students who passed the criteria. There were 7 students who did not pass the criteria, representing
37.14% of the number of students who did not pass the criteria. 2) In the second operating cycle,
there were 7 students who passed the criteria, accounting for 100% of the total number of
students.
Keywords: Behaviors Engagement / Game-Based Learning / Science Learning Activities
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเรียนรู้ที่ดี
นั้นควรเริ่มต้นจากปัจจัยภายในของตัวผู้เรียน การเรียนรู้จะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
(Graham et al., 2007, p.233 อ้างถึงใน จันทรภรณ์ แสวงกิจ ศศิพร พงศ์เพลินพิศ และสุชีรา มะหิเมือง, 2563) การ
มีส่วนร่วมในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสามารถติดตามฝึกฝน เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับชั้นเรียน และสามารถทาภาระงาน/
ชิ้นงานอันเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ถึง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ และความมีวินัยต่อการเรียน (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 2545,
หน้า 41) ซึ่งจากการศึกษาถึงแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า แนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับลักษณะที่กล่าวมามีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
ทีม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบเกมมิฟิเคชั่น และการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐาน
(Game-Based Learning) ผู้วิจั ยจึ งต้องการศึ กษาผลของ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ เ กมเป็ นฐาน (Game-Based
Learning) ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพด้วยการจัดการเนื้อหาและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม คือกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนได้เล่นเกมที่มีเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือ
ข้อตกลงร่วมกันที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ทาให้เกิดความสนุก ร่าเริง เป็นการออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มี โอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และประสบการณ์ เรี ยนรู้ กั บผู้ อื่ น โดยการน าเนื้ อหา ข้ อมู ลของเกม พฤติ กรรมการเล่ น
วิธีการเล่นและผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียน เกมกาหนดให้ผู้เรียนพบเจอกับสถานการณ์จาลอง
ต่าง ๆ จึงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว และนอกจากนี้ผู้เรียนยังรู้สึกว่าเกม
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เพราะเกมถูกออกแบบมาให้มีการแข่งขัน เพราะฉะนั้นผู้เรียนจะต้องช่วยกัน
คิด ช่วยกันตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนจะมีความรู้สึกสนุกสนานไม่รู้สึกว่าตนเองกาลังเรียนอยู่ ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย
กับการเรียน (สกุล สุขศิริ, 2550, หน้า 107) ดังนั้นการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจาก
จะช่วยให้กระตุ้นผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจด้วยตนเองแล้ว ยังสามารถกระตุ้นความสนใจจากผู้เรียน จนทาให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายและอยู่คงทนกับผู้เรียนตลอดไป (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 23)
จากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์นักเรียน และครูผู้สอนพร้อมทั้งเข้าสังเกตการจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนเข้าเรียนสาย ส่งงานล่าช้า ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน และ
ไม่ตอบค าถามครูผู้สอน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แสดงถึงการขาดการมีส่วนร่วมในชั้ นเรี ยน ด้วยเหตุ นี้ผู้วิจั ยจึ งได้ ให้
ความสาคัญและตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงต้องการแก้ไขโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมเป็นฐานกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้ นเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3/2 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3/2 ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 18
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนในห้องที่ผู้วิจัยได้ทาการสอน โดยการสัมภาษณ์พบว่า นักเรียนมีพฤติกกรรม
การมีส่วนร่วม ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ผู้วิจัยกาหนด

206

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2. ด้านเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 1 วิทยาศาสตร์ชี วภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตัวชี้วัดที่ ม 3/1, ม 3/2, ม
3/3, ม 3/4, ม 3/5, ม 3/6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
3. ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในกาวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน

ความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนการวิจัย
การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนยางตลาดวิทยา
คาร ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ซึ่งเป็นการวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียนโดยผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการวิจัยออกเป็น วงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 รายละเอียดแสดงดังตาราง
ที่ 1
ตารางที่ 1 ขั้นปฏิบัติการใน วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ วงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามแนวคิดของ Kemmis and Mctaggat
(1988)
ขั้นปฏิบัติการ

วงจรปฏิบัติการที่ 1
วิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน และศึกษา
ส ภ า พ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น
ยางตลาดวิทยาคาร เก็บข้อมูลพื้นฐานบริบท
ขั้นวางแผน
โรงเรียนและนักเรียน กาหนดเนื้อหาที่ใช้ จั ด
(Plan)
กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ศึ ก ษาแนวคิ ด
ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
สร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือ
ดาเนินการปฏิบัติการจั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้
ขั้นปฏิบัติการ
กั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3/2 ในวงจร
(Act)
ปฏิบัติการที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3

วงจรปฏิบัติการที่ 2
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของนักเรียนที่ไม่
ผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 จากแบบประเมิ น
ตนเองด้ า นพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น
เรี ย น น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสะท้ อ นผลใน
วงรอบปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 มาปรั บ แก้ ไ ขใน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4–6 ดาเนินการสร้าง
เครื่องมือ และ หาคุณภาพเครื่องมือ
ดาเนินการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6
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ตารางที่ 1 ขั้นปฏิบัติการใน วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ วงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามแนวคิดของ Kemmis and Mctaggat
(1988) (ต่อ)
ขั้นปฏิบัติการ

วงจรปฏิบัติการที่ 1
ดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวม
ข้ อ มู ล ขณะที่ ท าการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ขัน้
นักเรียนที่เกิดขึ้นและบันทึกเหตุการณ์ทุกครั้ง
สังเกตการณ์
จะถู ก รวบรวมไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการแปลผล
(Observe)
โดยอาศัยข้อมูลในการเก็บรวบรวมจาก แบบ
ประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
เมื่อสิ้นสุดการสอนจะประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้จากแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
ขั้นสะท้อนผล สะท้อนผลการวิจัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บ
(Reflect) รวบรวมได้ นามาสรุปผลและหาแนวทางแก้ไข
ปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมในวงจรปฏิ บั ติ ก าร
ถัดไป

วงจรปฏิบัติการที่ 2
ด าเนิ น การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การ
รวบรวมข้อมูลขณะที่ทาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยการสัง เกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่ ว มของ นั ก เรี ยน ที่ เกิ ดขึ้ นแล ะ บั น ทึ ก
เหตุการณ์ทุกครั้ง โดยอาศัยข้อมูลในการเก็บ
รวบรวมจาก แบบประเมิ น ตนเองด้ า น
พฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากดาเนินในวงจรปฏิบัติการ 2 ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินตนเอง
ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และ
แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
ทดสอบและข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ง เกตมา
วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาใน
วงจรปฏิบัติการต่อไป

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยที่ 7 เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลาย โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมเป็นฐาน จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรง
เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มีค่าความเหมาะสมมาก ประกอบไปด้วย เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ มีค่าความ
เหมาะสมเท่ากับ 4.10 เรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต มีค่าความเหมาะสมเท่า กับ 4.10 เรื่อง การถ่ายทอด
พลังงานในสายใยอาหาร มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.07 เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าความเหมาะสม
เท่ากับ 4.15 เรื่อง ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.20 และ เรื่อง การ
ดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าความเหมาะสมเท่ากับ 4.07
แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรง
เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.93 แปลผลข้อมูล สามารถใช้ได้
แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 5 ด้าน จานวน 10 ข้อ ได้ผ่านการ
ประเมินความเหมาะสมจากผู้ทรงเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 แปลผลข้อมูล
สามารถใช้ได้
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จานวน 10 ข้อ ได้ผ่านการประเมินความเหมาะสมจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00 แปลผลข้อมูล สามารถใช้ได้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนพบปัญหาวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ผู้ วิ จั ย น าหนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ แ ละนวั ต กรรมการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากผู้อานวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการ
เข้าสังเกตการสอนออนไลน์
2. สารวจปัญหาสาคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
ปัญหา
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3. ผู้ วิ จั ย น าแบบสั ม ภาษณ์ พ ฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในชั้ น เรี ย นให้ นั ก เรี ย นก่ อ นการท าวิ จั ย
เพื่อหากลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนพบปัญหาวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนศึกษาค้นคว้า
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกม
เป็นฐานนาเครื่องมือในการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเหมาะสมของเนื้อหาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
2. ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมเป็ น ฐาน
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามลาดับ
3. ใช้ เครื่องมือที่สร้า งขึ้น ในการเก็บ ข้อ มูล แบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมการมี ส่วนร่ว มในชั้ น เรี ย น
แบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
4. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และนาข้อมูลที่ได้จาก
การเก็บรวบรวมทั้งหมดมาประเมินผลและตรวจสอบวิเคราะห์สรุปอภิปรายร่วมกับครูประจารายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาในวงจรปฏิบัติการต่อไป
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย ครั้ง นี้มีวัต ถุป ระสงค์ เพื่อ พัฒ นาพฤติก รรมการมีส่ว นร่ว มในชั้น เรีย น และศึกษาความพึง
พอใจของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3/2 โรงเรีย นยางตลาดวิท ยาคาร ที่ ได้รับการจัดกิจ กรรมการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้ แนวคิ ดเกมเป็นฐาน รายละเอียดแสดงตามลาดับดัง นี้
1. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้ นเรียนของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3/2 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่ง เป็น การวิ จัย
ในชั้ นเรียนโดยผู้วิจั ยแบ่ง การนาเสนอข้อมูลออกเป็น วงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 รายละเอียด
แสดงตามตารางดัง ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 จานวน 18 คน และวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 จานวน 7 คน
วงจร
ปฏิบัติการ
1
2

คะแนน
พฤติกรรม
การมีส่วน
ร่วม
15
15

ส่วน นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน จานวน
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ร้อยละ
คน
9.83 65.53
3.75
11
61.11
13
86.67
0.82
7
100
คะแนนที่ได้

นักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์
จานวน
ร้อยละ
คน
7
38.89
0
0

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 9.83 คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 3.75) และคิดเป็นร้อยละ 65.53 ของคะแนนเต็มทั้งหมด โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน
11 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12.55 คิดเป็นร้อยละ 83.64 และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 7 คน มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.57 คิดเป็นร้อยละ 37.14 ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทั้งหมด
7 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 100 ของจานวนนัก เรีย นทั้ง หมดในวงจรปฏิบัติก ารที่ 2 โดยมีค ะแนนเฉลี่ย เท่า กับ 13
คะแนน (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.82) และคิดเป็นร้อยละ 86.67
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ตารางที่ 3 ผลการแสดงแบบประเมินตนเองด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
1. นักเรียนเข้าเรียนก่อนเวลาหรือเข้าเรียนตรงเวลา
ทุกชั่วโมง
2. นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลิน
3. นักเรียนได้เสนอความคิดเห็นและได้รับฟัง/เคารพ
ความคิดเห็นของเพื่อนในห้องเรียน
4. นักเรียนกล้าที่จะสอบถามเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาหรือ
วิธีเล่นเกม
5. นักเรียนสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองหรือ
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ระหว่ า งจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอน
6. นั ก เรี ย นมี ค วามเชื่ อ มั่ น ในตนเองว่ า จะสามารถ
เรียนรู้ในระหว่า งกิจ กรรมการเรี ยนการสอนใน
ห้องเรียน
7. นั ก เรี ย นตั้ ง ใจฟั ง กฎกติ ก าในการเล่ น เกม และ
ปฏิบัติตามกฎกติกาที่ได้กาหนดไว้
8. นักเรียนทางานที่ได้รับด้วยความกระตือรือร้น และ
มีความรับผิดชอบส่วนของตนและส่วนรวมทุกครั้ง
9. นักเรียนทางานด้วยความถูกต้อง เนื้อหาครบถ้วน
ตามที่ผู้สอนกาหนด
10. นักเรียนส่งงานก่อนเวลาที่กาหนดและส่งงานตรง
เวลา ทุกครั้งหลังทางานเสร็จ
เฉลี่ยรวม

วงจรปฏิบัติการที่ 1
̅ S.D. แปลผล
𝒙

วงจรปฏิบัติการที่ 2
̅ S.D. แปลผล
𝒙

2.47

1.07

น้อย

4.45

0.64

มาก

3.32

0.80

ปานกลาง

4.55

0.50

มากสุด

3.18

0.82

ปานกลาง

4.42

0.67

มาก

3.11

0.88

ปานกลาง

4.32

0.61

มาก

3.29

0.97

ปานกลาง

4.37

0.62

มาก

3.00

0.92

ปานกลาง

4.32

0.73

มาก

3.39

0.99

ปานกลาง

4.29

0.79

มาก

3.16

1.09

ปานกลาง

4.39

0.71

มาก

3.11

1.12

ปานกลาง

4.37

0.81

มาก

2.97 1.06
3.17 0.99

ปานกลาง
ปานกลาง

4.55 0.50
4.40 0.66

มากสุด
มาก

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่านัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปีที่ 3/2 ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวม
ของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เท่ากับ 3.17 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99) ซึ่งจัดอยู่ในระดับปาน
กลาง และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมของพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เท่ากับ 4.40 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.66) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
และนักเรียนส่งงานก่อนเวลาที่กาหนดและส่งงานตรงเวลา ทุกครั้งหลังทางานเสร็จ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50)
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/2 หลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน รายละเอียดแสดงดัง ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็น
ฐาน
ส่วน
ระดับ
ค่า
ข้อสอบถาม
เบี่ยงเบน ความพึง
เฉลี่ย
มาตรฐาน พอใจ
1. นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
4.66 0.62 มากที่สุด
2. นักเรียนชอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน 4.71 0.56 มากที่สุด
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็น
ฐาน
ส่วน
ค่า
ข้อสอบถาม
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
มาตรฐาน
3. นักเรียนชอบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4.61 0.59
4. การจัดกิจกรรมโดยใช้เกมเป็นฐาน ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น
4.53 0.68
5. การจัดกิจกรรมโดยใช้เกม ทาให้นักเรียนเข้าใจง่ายและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 4.50 0.72
6. นักเรียนรู้สึกชอบการจัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4.53 0.72
7. นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
4.42 0.67
8. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองระหว่างกิจกรรมการเรียนการสอน
4.42 0.67
9. นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้
4.39 0.72
10. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.37 0.78
เฉลี่ย
4.51 0.69

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71 รองลงมาคือ นักเรียนพึงพอใจที่ได้ รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.66
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/2 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และศึกษาความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้ นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ผลวิจัยพบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีนักเรียน
18 คน ผ่านเกณฑ์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด แต่ยังนักเรียนจานวน 7 คนที่ไม่
ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของจานวนนักเรียน ขณะที่ผลการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 จานวน 7 คน พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียน
ทั้งหมดในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยมีคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด 13 คะแนน และคิดเป็นร้อยละ 86.67 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82) จะเห็นได้ว่าร้อยละของคะแนนนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 70 โดยพฤติกรรมที่
นักเรียนแสดงออกมากที่สุดคือ พฤติกรรมการทางาน พฤติกรรมการส่งงาน และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
นั กเรี ยนหลั งได้ รั บการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์ โดยประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดเกมเป็ นฐาน ของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 7 คน พบว่า นักเรียนมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเตอร์เน็ต นักเรียน
ไม่สะดวกในการเรียนออนไลน์ทาให้เกิดปัญหาการขาดเรียน ในขณะเดียวกันนักเรียนยังสามารถทาใบงานส่ง
ย้อนหลังได้แต่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเป็นฐาน ซึ่ ง กระบวนการที่ ผู้ ส อนใช้ ใ น
การกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ กาหนดโดยใช้ ผู้ เ รี ย นเล่ น ตามกติ ก าและนาเนื้ อ หา
และข้ อ มู ล ของเกม พฤติ ก รรมการเล่ น เกม วิ ธี ก ารเล่ น เกม และผลการเล่ น เกมของผู้ เ รี ย น มาใช้ ใ นการ
อภิ ป รายเพื่ อ สรุ ป การเรี ย นรู้ 4 ขั้ น ดั ง นี้ 1) ขั้นสร้างความสนใจ ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจถึงสิ่งที่
จะต้องเรียนรู้ รวมถึงการทบทวนเนื้อหาเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาใหม่ด้วย 2) ขั้นเล่นเกม ผู้ ส อนแนะนาชื่ อ เกม
เป้ า หมาย กฎ กติ ก า และวิ ธี ก ารเล่ น แก่ ผู้ เ รี ย น โดยผู้วิจัยเลือกใช้เกมปริศนา XO ตอบได้ให้บิง มีวิธีการเล่นดังนี้
2.1) นักเรียนศึกษา กฎ กติกา และวิธีการเล่นเกม 2.2) แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม ระหว่างทีมนักเรียนชายและทีมนักเรียน
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หญิง 2.3) ครูจะมีตารางมาให้ 5*5 ช่อง โดยแต่ละช่องจะมีภาพปริศนาหรือคาถามซ่อนอยู่ 2.4) ให้นักเรียนแต่ละทีมลง
ความเห็นกันว่าจะเลือกช่องไหน โดยแต่ละทีมสลับกันเลือกและตอบ 2.5) เมื่อนักเรียนเลือกแล้วครูจะให้สมาชิกในทีมมี
เวลาปรึกษากัน เป็นเวลา 10 วินาที ถ้าตอบถูกครูจะใส่สัญลักษณ์ X หรือ O ลงในตารางให้ 2.6) ทีมใดบิงก่อนเป็นฝ่าย
ชนะ โดยจะเล่น 2 ใน 3 ครั้ง 2.7) เกณฑ์การชนะให้เรียงตามแนวรูปแบบที่กาหนดหากไม่มีทีมใดเรียงตามแบบที่
กาหนดให้ ให้นับคะแนนจากการตอบถูกมากที่สุดในรอบเป็นฝ่ายชนะ 3) ขั้นสรุปและอภิปรายผล ผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันสรุปและอภิปรายถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ระหว่างเล่นเกม และการขยายความรู้เพิ่ม เติมแก่ผู้เรียน 4) ขั้นประเมิน
ผู้สอนประเมินผู้เรียนท้ายกิจกรรมโดยใช้แบบประเมินชิ้นงาน จากนั้นผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้เรียน
ในชั่วโมงนี้ ผู้วิจัยได้ผลการทดสอบและข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 70 มา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพร่องในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
เทคนิค วิธีการจัดการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ให้มีความ
เหมาะสมกับนักเรียนเพื่อใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาขั้ นการสอน คือ ขั้นสร้างความสนใจ
และขั้นเล่นเกม 1) ขั้นสร้างความสนใจ ผู้วิจัยได้มีการเพิ่มคะแนนพิเศษในการเข้าเรียนและคะแนนการตอบคาถาม
ระหว่างการทากิจกรรมให้กับนักเรียน ในส่วนของขั้นสร้างความสนใจนี้จะสอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการมา
เรียนและพฤติกรรมการพูดในชั้นเรียน 2) ขั้นเล่นเกม ผู้วิจัยได้ปรับให้มีเกมออนไลน์ที่ไม่ซ้าทาให้ผู้เรียนสามารถร่วม
สนุ ก ได้ ทุ ก คนและมี ข องรางวั ลรวมไปถึ ง การจั ด ล าดั บ การแข่ ง ขั น ในการให้ ค ะแนน ในส่ ว นของขั้ น เล่ น เกมจะ
สอดคล้องกับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ การตัดสินใจ การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การมีความคิด
สร้า งสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง และทั้ง สองวงจรปฏิบัติการนี้ในด้านของพฤติกรรมการทางานที่ได้รับ
มอบหมายและพฤติกรรมการส่งงานแม้นักเรียนจะมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ดี ผู้วิจัยยังนามาพัฒนาเพิ่มเติม โดย
การให้นักเรียนทางานที่ได้มอบหมายและส่งงานผ่ านทางใบงานออนไลน์ ด้วยเหตุนี้จะทาให้นักเรียนทุกคนสามารถ
ทางานและส่งงานได้ครบทุกงาน ซึ่งสอดคล้องกับ อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง (2545) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการเรียน
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถติดตามฝึกฝน เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับชั้นเรียน และสามารถทาภาระงาน/ชิ้นงานอันเป็นสิ่งบ่งชี้
ถึงความก้าวหน้าของการเรียนรู้ได้ในขณะเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ได้ถึงคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้านความรับผิดชอบ และความมีวินัยต่อการเรียน และสอดคล้องกับ จันทรภรณ์ แสวงกิจ และ
คณะ (2563) นักเรียนมีการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพฤติกรรมการส่งงานเชิงบวกซึ่งสอดคล้องกับ
จานวนนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบลดลงมากที่สุด คือ การส่งงาน ข้อค้นพบประเด็นนี้สามารถอธิบายได้จาก
ข้อสังเกต และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างหลังเรียนได้ว่า เทคนิคเกมมิฟิเคชันเป็นระบบที่นักเรียนสามารถเก็บคะแนนได้
จากการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนและการทางานที่ได้รับมอบหมาย ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการส่งงานเพื่อให้
ได้คะแนนที่เพิ่มขึ้นและอยู่ในอันดับที่ดีกว่าเพื่อนคนอื่นในชั้นเรียน ซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและอยาก
ทางานต่อไป
2. การศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกม
เป็นฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.51 และเมื่อพิจารณาพบว่า นักเรียนพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.71 และ นัก เรียนได้รับความสุข สนุกสนานจาก
การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.66 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน
แสดงให้เห็นว่านักเรียนได้รับความสุข สนุกสาน อีกทั้งยังได้รับความรู้และนักเรียนมีส่วนในการจัดกิจกรรมมากขึ้น
ต่ า งจากเดิ ม อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ สกุ ล สุ ข ศิ ริ (2550) สรุ ป ไว้ ว่ า เกมก าหนดให้ ผู้ เ รี ย นพบเจอกั บ
สถานการณ์จาลองต่าง ๆ จึงเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการเล่นเกมโดยไม่รู้ตัว และนอกจากนี้ผู้เรียน
ยังรู้สึกว่าเกมกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตลอดเวลา เพราะเกมถูกออกแบบมาให้มีการแข่งขัน เพราะฉะนั้นผู้เรียน
จะต้องช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ผู้เรียนจะมีความรู้ สึกสนุกสนานไม่รู้สึกว่าตนเองกาลังเรียนอยู่ ไม่
รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเรียน เพราะผู้เรียนรู้สึกว่าการเรียนแบบบรรยายไม่มีอะไรน่าสนใจ และรู้สึกว่าตนเองนั่ งฟัง
อย่างเดียวไม่ได้มีส่วนร่วมในการเรียน และรู้สึกไม่สนุกไปกับการเรียน
สรุปได้ว่า การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 รวมไปถึง
ความพึงพอใจของนักเรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
เพิ่มมากขึ้น
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมเป็นฐาน ยังมีข้อจากัดเรื่องของเวลา
ในการจัดกิจกรรมที่นานเกินไป ดังนั้นผู้สอนต้องกระชับเวลาในแต่ละขั้นเพื่อให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย การ
แบ่งทีมหรือการจับคู่เล่นเกมควรให้นักเรียนคละความสามารถเพื่อในนักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดกันได้อย่างเต็มที่
2. หากจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ครูผู้สอนควรชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อให้ชัดเจน กรณีมี
การดาวน์โหลดข้อมูลหรือแอพพลิเคชั่นควรให้นักเรียนดาวน์โหลดก่อนการเรียน 2-3 วัน เพื่อย่นระยะเวลา และ
ส่งผลให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนทุกคน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ครูผู้สอนควรมีการเลือกใช้เกม ที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ อย่างเช่น การใช้เกมออนไลน์ที่
เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อที่จะทาให้พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนมีความคงทนตลอดการจัดกิจกรรม
2. นากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมเป็นฐาน ไปปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาอื่น ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ ภาษาไทย เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
Development of Scientific Concepts Understanding for Students in
Mathayomsuksa 3 by Applying Predictive-Observation-Explain
Learning Management
อดิศักดิ์ ภูชะหาร1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และตะวัน ทองสุข3
Adisak Phoochahan1, Chulida Hemtasin2 and Tawan Thongsuk3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ให้อยู่ในระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์ หรื อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ ในเรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร จานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรี ย นรู้ แ บบท านาย-สั ง เกต-อธิ บ าย จ านวน 6 แผน 12 ชั่ ว โมง แบบทดสอบมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบาย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบาย ในวงจรปฏิบัติการ
ทั้ง 2 วงจร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.84 และ 24.89 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 73.48 และ 92.16 ของคะแนนเต็ม
และนักเรียนที่มีระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) ขึ้นไป
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกลุ่มเป้าหมาย
คาสาคัญ: ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ / การจัดการเรียนรู้แบบทานาย– สังเกต–อธิบาย / ความพึงพอใจ
Abstract
This research aims to scientific conceptual understanding of Mathayomsuksa 3 students
by applying a Predictive–Observation–Explanation Learning Management to a complete or accurate
but incomplete level of understanding, in ecological and biodiversity topic. The target group is
Mathayomsuksa 3 students at Yang Talat Wittayakan school. The tools used in the research include
6 Predictive-Observation-Explained Learning Management plans, 12-hour scientific concept tests,
and satisfaction tests on Predictive-Observation-Explanation learning arrangements. Analyze data
using percentages, averages, and standard deviation.
The findings appear as follows: the average scores of students who are managed to learn
Predictively-Observe-Explain in both operating cycles were 19.84 and 24.89, respectively,
representing 73.48% and 92.16 percent of the full score, and 37 students with a level of scientific
conceptual understanding were partial understanding (PU) at 100 percent of the target audience.
Keywords: Scientific Conceptual Understanding/ Predictive–Observe–Explain Learning Management
/ Satisfaction
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญมากในโลกอนาคต วัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
(Knowledge-Based society) อันเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเรียนการสอนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเรียนการสอนให้เข้ากับยุคสมัย ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) สาหรับการจัดการ
เรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มุ่งให้เป็นการจัดการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการ การเรียนรู้
ของผู้เรียนในด้านเนื้อหาสาระ ผู้เรียนจะต้องเข้าใจในเนื้อหาอย่างถูกต้องสมบูรณ์ หากนักเรียนไม่สามารถเข้าใจใน
เนื้อหา หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอาจทาให้เกิดความสับสนหรือไม่สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวสรุปเป็นมโนมติที่
ถูกต้องสมบูรณ์ ในรายวิชานั้นได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 92)
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การสร้างมโนมติ
มีผลต่อการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ยน เพราะเป็นความคิ ด ความเข้า ใจเกี่ ย วกับ สิ่ง ต่ า ง ๆ โดยที่ค วามเข้า ใจที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์สิ่งเร้าที่ได้รับการสังเกต หรือเรียนรู้มา โดยอาศัยเหตุผลข้อเท็จจริง มีหลักการ นามาประมวลเข้า
ด้ ว ยกั น เป็ น ข้ อ สรุ ป แล้ ว มารวมเข้ า ด้ ว ยกั น ประมวลเป็ น ความเข้ า ใจแล้ ว สามารถอธิ บ ายออกมาเป็ น แนวคิ ด
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ (กมลภัทร พึ่งปาน, 2562, หน้า 20-21) ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้มโนมติ
ได้ดีเมื่อมีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และจะมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เมื่อได้มีโอกาสนาการเรียนรู้มโนมตินั้น
ไปใช้ประโยชน์ แต่ถ้าผู้เรียนมีมโนมติในเนื้อหาสาระที่เรียนไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า มโนมติที่คลาดเคลื่อน
(alternative conception) จะทาให้การศึกษาในเรื่องใหม่ที่สอดคล้องกันเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่สามารถทาความ
เข้าใจในเนื้อหาใหม่ที่สูงขึ้นได้ และอาจส่งผลให้ผู้เรียนหมดกาลังใจในการเรียน (สุวิทย์ มูลคา, 2547, หน้า 10-11)
สาเหตุการเกิด มโนมติที่คลาดเคลื่อนนั้นเป็นผลมาจากความเชื่อ ประสบการณ์ ตาราเรียน ภาษา วุฒิภาวะและ
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาของตัวนักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และตัวครูผู้สอนที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้
และเมื่อนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนแล้วก็จะทาให้นักเรียนไม่สามารถนามโนมติเดิมไปต่อยอดกับมโนมติใหม่ได้
ทั้ง ยัง เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการเรียนรู้ อย่า งมีค วามหมาย ยิ่ง ไปกว่า นั้นมโนมติที่ค ลาดเคลื่อนเหล่า นี้ยัง ยาก
ที่จะเปลี่ยนแปลง และแก้ไขโดยการเรียนการสอนแบบปกติที่ผู้สอนไม่ได้คานึงถึงมโนมติเดิมของนักเรียนที่มีมา
ก่อนเรียนในชั้นเรียน (ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, 2551, หน้า 35)
การเปลี่ยนแปลงมโนมติมีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการเรียนรู้โดย
ผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ ส ร้ า งประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยทฤษฎี นี้ เ ชื่ อ ว่ า การเรี ย นรู้ เ ป็ น การพั ฒ นาหรื อ
เปลี่ยนความคิดที่มีอยู่แล้วของนักเรียน รูปแบบหรือวิธีการสอนที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ปัจจุบันมี
หลายรูปแบบ ซึ่งวิธีการทานาย-สังเกต-การอธิบาย (Predicts-Observe-Explain (POE)) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ
เนื่องจากเป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้
ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่มีอยู่ และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเดิม (White and Gunstone, 1992 อ้างถึงใน
รัตนา พันสนิท, 2555, หน้า 1-2) ได้กล่าวว่า POE เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความ
คิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับความคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็นขั้นตอนการนาเสนอสถานการณ์และให้นักเรียนทานาย
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนักเรียนทานายแล้วให้นักเรียนสังเกตสถานการณ์ดังกล่าว โดย
นักเรียนจะต้องลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิสู จน์เพื่อหาคาตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้น หลังจากนั้น
ก็ให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง และขั้นตอนสุดท้ายนักเรียน
จะต้องอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้จากการทานายและการสังเกตหรือผลการทดลองที่ได้ การสอนด้ วย
การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย เป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ เน้นให้
ผู้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ด้ วยตนเอง และผู้ เ รี ย นได้แ สดงแนวคิ ด อย่ า งเป็ นระบบ ประกอบด้ ว ย 3 ขั้ น ตอน 1) ขั้ น ท านาย
(Predict) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทานายหรือคาดการณ์กับสถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนกาหนดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร
รวมทั้งให้เหตุผลประกอบ 2) ขั้นการสังเกต (Observe) เป็นขั้นค้นหาข้อมูลหรือสืบหาคาตอบให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติโดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ 3) ขั้นอธิบายหรือสรุป (Explain or Summarize) เป็นขั้นอธิบาย
ผลเกี่ยวกับการทานาย และผลที่เกิดขึ้นจริง ทั้งที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกันระหว่างการทานายหรือ
คาดการณ์กับการสังเกต (รัตนา พันสนิท, 2555, หน้า 1-2)
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จากการสัมภาษณ์ ครูประจ ารายวิช าวิทยาศาสตร์ รวมถึง การใช้ แบบทดสอบความเข้า ใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ผู้วิจัยฝึกปฏิบัติการสอน พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่พบเป็นประจาทุกปี คือ
นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่คลาดเคลื่อน ส่งผลต่อความไม่เข้ าใจในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเนื่องจาก
เนื้ อ หาในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ นเนื้ อ หาที่ มี ค วามต่ อ เนื่อ งกั น ถ้ า นั ก เรี ย นไม่ เ ข้ า ใจเนื้ อ หาในบทแรกจะส่ ง ผลต่อ
ความไม่เข้าใจเนื้อหาในบทถัดไป ดังนั้นการพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนควรเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism)
ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงที่เกิดจากการลงมือทาและจะเกิด
ภาวะขัดแย้งทางปัญหาเมื่อประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เ ดิมซึ่งสมองจะทาหน้าที่ปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งทางปั ญ ญาขึ้ น มาใหม่ ใ ห้ เ ข้ า กั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ ไ ด้ รั บ (ทิ ศ นา แขมมณี , 2558 อ้ า งถึ ง ใน ภารดี
รัตนจามิตร และคณะ, 2564, หน้า 55)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนด้วยการจั ดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบาย
เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้อยู่ในระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่ถูกต้อง
แต่ ไ ม่ ส มบู ร ณ์ นอกจากนี้ ยั ง ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ตามกระบวนการที่ผู้วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
การจั ดการเรียนรู้แบบทานาย–สัง เกต–อธิบาย ให้อยู่ในระดับความเข้า ใจที่สมบูรณ์ ห รือความเข้า ใจที่ถู ก ต้ อ ง
แต่ไม่สมบูรณ์
2. เพื่อศึกษาความพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 37 คน โดยเลือกแบบเจาะจง จากนักเรียนในห้องที่ผู้วิจัยได้ทาการสอน
โดยมีผลคะแนนการทดสอบจากแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ให้อยู่ในระดับ
ความเข้าใจที่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น เนื้ อ หารายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 7
เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สาระพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัย
ได้ดังนี้
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การจัดการเรียนรู้แบบ
ทานาย-สังเกต-อธิบาย

1. ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
2. ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดย
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ก การเรี ย นรู้ แ บบท านายสังเกต-อธิบาย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ (Kemmis and McTaggart,
1988, หน้ า 10) ประกอบด้ ว ย 4 ขั้ น ตอน คื อ 1) ขั้ น การวางแผน (plan) 2) ขั้ น การ ปฏิ บั ติ ก าร (act)
3) การสังเกตการณ์ (observe) และ 4) การสะท้อนกลับ (reflection) ตลอดจนการปรับแผนการจัดการเรียนรู้
กรอบลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 2 วงจรปฏิบัติการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เสนอแก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา
จานวน 2 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 2 คน
โดยมีเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ในวงจรที่ 1 มีจานวน 3 แผน แผนละ
2 ชั่วโมง รวมเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย เรื่อง องค์ประกอบของระบบนิเวศ เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ และเรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร ที่ผ่านการหาค่าความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่
4.11 ระดับเหมาะสมมาก ซึ่งสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ในวงจรที่ 2 มีจานวน 3 แผน แผนละ
2 ชั่วโมง รวมเวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย เรื่อง ความสัมพันธ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย เรื่อง สารพิษในโซ่
อาหาร และเรื่อง สมดุลระบบนิเวศ ที่ผ่านการหาค่า ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.31 ระดับ
เหมาะสมมาก ซึ่งสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
2. แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
ตอนที่ 2 เป็นการถามเหตุผลที่นักเรียนใช้ประกอบการตอบคาถามในตอนที่ 1 จานวน 9 ข้อ 2
วงจรปฏิบัติการ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00 ในการตอบคาถามของนักเรียนในแต่ละข้อ
จะแบ่งโดยเกณฑ์การประเมิน ระดั บความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์จะประกอบไปด้วย 5 ระดับ (Westbrook
and Marek, 1991, p. 670) ดังนี้
1. ความเข้ า ใจที่ ส มบู ร ณ์ (Complete Understanding: CU) หมายถึ ง ค าตอบของ
นักเรียนถูกและการให้เหตุผลถูกต้องสมบูรณ์ ครบองค์ประกอบที่สาคัญในแต่ละแนวคิด (ได้ 3 คะแนน)
2. ความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial Understanding: PU) หมายถึง คาตอบ
ของนักเรียนถูกต้องและการให้เหตุผลถูกต้อง แต่ขาดองค์ประกอบที่สาคัญบางส่วน (ได้ 2 คะแนน)
3. ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นบางส่ ว น ( Partial Understanding with Specific
Alternative Conception: PS) หมายถึ ง ค าตอบของนั ก เรี ย นถู ก บางส่ ว น แต่ บ างส่ ว นแสดงความ เข้ า ใจที่
คลาดเคลื่อน (ได้ 1 คะแนน)

217

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
4. ความเข้ า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น (Alternative Conception: AC) หมายถึ ง ค าตอบ
ของนักเรียนแสดงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทั้งหมด (ได้ 0 คะแนน)
5. ความไม่ เ ข้ า ใจ (No Understanding: NU) หมายถึ ง ค าตอบของนั ก เรี ย นไม่ ต รง
กับคาถาม หรือนักเรียนไม่ตอบคาถาม (ได้ 0 คะแนน)
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบท านาย–สั ง เกต–อธิ บ าย ซึ่ ง เป็ น
แบบสอบถามความคิดเห็นต่ อการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย จานวน 10 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย เรื่อง ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งดาเนินตามกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยแต่ละวงจรปฏิบัติการ มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan)
1.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจั ดการเรียนรู้รายวิช าวิทยาศาสตร์ข อง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และศึกษาปัญหาด้านความเข้าใจมโนมติโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรีย น และเป็นการยืนยันสมติ ฐานดัง กล่า ว จึ ง ใช้ แบบทดสอบความเข้า ใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ทดสอบนักเรียนขณะการจัดการเรียนรู้ ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้านความเข้าใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับควรปรับปรุง เป็นจานวน 37 คน
1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุง 2560) สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และ
นาหลักแนวคิดมาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างแบบทดสอบ
ความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการแก้ ไขปัญหาในการ
วิจัย
1.4 ดาเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.5 นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและจุดประสงค์
การวัด
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปขอคาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา พร้อมกับข้อเสนอแนะ
1.7 ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Act)
ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาของแผนการเรียนรู้ ในวงจรที่ 1 และ 2 โดยผู้วิจัยได้
กาหนดแผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 6
ชั่วโมง และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 แบ่งออกเป็น 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 โซ่อาหารและสายใยอาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 สารพิษในโซ่อาหาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 สมดุลระบบนิเวศ
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observe)
ใช้เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูลในขณะที่ทาการจัดการเรียนการสอน
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3.1 นาเครื่องมือวิจัยซึ่งได้แก่ แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ไปทดสอบกับ
กลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
3.2 นาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไปสอบถามหลังจากสิ้นสุด
กิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflect)
ผู้วิจัยประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบทานาย–สังเกต–อธิบาย จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ปัญหาและผลการปฏิบัติ เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอนในวงจรปฏิบัติการรอบถัดไป ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระหว่างการดาเนินการปฏิบัติการ และ
หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติการวิจัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทาแบบทดสอบและแบบสอบถามความพึงพอใจโดยนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท้ายวงจรปฏิบัติการ โดยนามาหา
สถิติ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ โดยนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องมีระดับความเข้าใจมโนมติอยู่ในระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์
หรือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ซึ่งได้จากการตรวจแบบทดสอบมโนมติทางวิทยาศาสตร์ท้ายวงจรปฏิบัติการ
จานวน 9 ข้อ ทั้งหมด 2 วงจรปฏิบัติการ
2. ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน เป็นแบบสอบถาม
หลังจากสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อประเมินสภาพที่เกิดขึ้นว่ามีข้อ บกพร่อง
ปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไรแล้วหาทางแก้ปัญหาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนาไปสู่การอภิปรายผล และสรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ให้อยู่ในความเข้าใจที่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ หลังจากผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายของงานวิจัยดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนวงปฏิบัติการที่ 1
วงจร
ปฏิบัติ
การ
1

จานวนนักเรียนที่อยู่ในระดับความเข้าใจ คะแนน
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ (คน)
เฉลี่ย
CU
PU
PS
AC NU (27)
14

ร้อยละ 37.84

15

3

5

0

19.84

40.54

8.11

13.51

0

73.48

ผลการประเมิน
นักเรียนที่มีระดับ
PU ขึ้นไป
จานวน 29 คน
78.38

นักเรียนที่มีระดับ
PS ลงไป
จานวน 8 คน
21.62

จากตารางที่ 1 พบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียน จานวน 37 คน มีคะแนนความเข้าใจมโนมติทาง
วิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 19.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.48 โดยมีจานวน
นักเรียนที่มีระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ระดับความเข้าใจสมบูรณ์ (CU) จานวน 14 คน ระดับความ
เข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) จานวน 15 คน ระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (PS) จานวน 3 คน
ระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน (AC) จานวน 5 คน ระดับความไม่เข้าใจ (NU) จานวน 0 คน จากการวิเคราะห์โดย
ใช้แบบทดสอบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่มีระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่
ระดับความเข้าใจสมบูรณ์ (CU) และระดับความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) รวม 29 คน คิดเป็นร้อยละ
78.38 และมีนักเรียนอยู่ในระดับต่ากว่าความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) จานวน 8 คน จึงนาไปพัฒนาต่อใน
วงจรปฏิบัติการที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนวงปฏิบัติการที่ 2
วงจร
ปฏิบัติ
การ
2

จานวนนักเรียนที่อยู่ในระดับความเข้าใจ คะแนน
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ (คน)
เฉลี่ย
CU
PU
PS
AC NU (27)
28

ร้อยละ 75.68

9

0

0

0

24.89

24.32

0

0

0

92.16

ผลการประเมิน
นักเรียนที่มีระดับ
PU ขึ้นไป
จานวน 37 คน
100

นักเรียนที่มีระดับ
PS ลงไป
จานวน 0 คน
0

จากตารางที่ 2 พบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติทาง วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยเท่ากับ 24.89 คะแนน จากคะแนนเต็ม 27 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.16 โดยมีจานวนนักเรียนที่มี
ระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ระดับความเข้าใจสมบูรณ์ (CU) จานวน 28 คน ระดับความเข้าใจที่
ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) จานวน 9 คน ส่วนระดับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบางส่วน (PS) ระดับความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน (AC) และระดับความไม่เข้าใจ (NU) จานวน 0 คน จากการวิเคราะห์โดยใช้แบบทดสอบความเข้าใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ พบว่านักเรียนที่มีระดับความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ระดับความเข้าใจสมบูรณ์
(CU) และระดับความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU) รวม 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเขียนกราฟแสดง
พัฒนาการร้อยละของคะแนนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละวงจรปฏิบัติการแสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 พัฒนาการของจานวนนักเรียนความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละวงจรปฏิบัติการ
จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีค วามเข้า ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ในวงจรปฏิบัติการที่ 1
และ 2 สูงขึ้นตามลาดับ และเมื่อจบวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียนทุกคนสามารถผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับความ
เข้าใจที่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์อย่างน้อย 1 ระดับ
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
หัวข้อที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเกิดความ
สนุกสนาน

4.57

0.59

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
หัวข้อที่ประเมิน
2. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ามีความ
กระตือรือร้นในการเรียน
3. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าได้รับ
ความรู้ใหม่ ๆ
4. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้า
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด
5. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใจ
เนื้อหามากยิ่งขึ้น
6. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้ากล้าคิด
กล้าตอบ
7. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่าย
8. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าจา
เนื้อหาได้นาน
9. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าสร้าง
ความเข้าใจด้วยตนเอง
10. กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้า
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับความ
พึงพอใจ

4.38

0.54

มาก

4.57

0.55

มากที่สุด

4.41

0.68

มาก

4.59

0.49

มากที่สุด

4.54

0.55

มากที่สุด

4.57

0.68

มากที่สุด

4.54

0.50

มากที่สุด

4.57

0.59

มากที่สุด

4.41
4.51

0.68
0.58

มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.51 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการ พบว่าหัวข้อที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ที่
จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.59 และมีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.49
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาความเข้ า ใจมโนมติ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย พบว่ามีประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ให้อยู่ในระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์หรือความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่
สมบูรณ์ ได้ผลจากการทาแบบทดสอบความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ท้ายวงจรปฏิบัติการทั้ง 2 วงจร มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 19.84, 24.89 ตามลาดับ คิดเป็นร้อยละ 73.48, 92.16 ของคะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีระดับความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับความเข้าใจที่สมบูรณ์ (CU) และความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (PU)
จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่สูงขึ้น
เนื่องจากการออกแบบการจัดการเรียนรู้ในขั้นทานาย ผู้วิจั ยใช้การตั้งคาถามที่ชัดเจนโดยสอดรับการสถานการณ์
ปัญหาที่ท้า ทายและน่าตื่นเต้นที่ผู้วิจั ยกาหนดขึ้นเพราะการใช้ คาถามเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนรู้และเป็นการกระตุ้นความคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในช่วงวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ 1 นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยกล้าทานายผลเพราะกลัวว่าผลการทานายของตนเองจะผิด แต่ในวงจรวิจัยเชิงปฏิบัติการถัดไป
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นักเรียนส่วนใหญ่มีความมั่นใจ และกล้าทานายผลของสถานการณ์ปัญหามากขึ้น ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของ
นักเรียน ซึ่งในขั้นนี้ยังทาให้ผู้วิจัยสามารถทราบความเข้า ใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เดิมของนักเรียนได้ว่านักเรียน
ส่วนใหญ่มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เพื่อที่ผู้วิจัยจะได้หาทางแก้ไขความเข้าใจ
มโนมติทางวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้องของนักเรียนและพัฒนาให้นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ถูก ต้อง
มากยิ่งขึ้น
ขั้นสังเกต นอกจากนักเรียนจะต้องสังเกตตามสถานการณ์ปัญหาที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น เพื่อพิสูจน์หาความจริง
แล้วนักเรียนยังต้องสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง เพราะการสืบค้นหาความรู้จะสามารถช่วยยืนยันผลจากสังเกตของ
นักเรียนได้จากนั้น นักเรียนต้องเชื่อมโยงผลจากสังเกตเข้ากับกฎและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ในขั้นนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ชัด
ว่านักเรียนส่วนใหญ่สนุกสนานและตื่นเต้นกับผลที่จะเกิดและจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเมื่อผลจากการสังเกต ที่ได้
ขัดแย้งกับผลการทานายของตนเอง ผลจากการสังเกตที่ได้แตกต่างจากผลการทานายอย่างไรเพราะเหตุใดถึงเป็น
เช่นนั้นนอกจากนั้นนักเรียนยังพยายามสืบค้นหาความรู้เพื่ออธิบายผลจากการสังเกตของตนเองและพยายามปรึกษา
ผู้วิจัยเพื่อหาข้อสรุปที่เกิดขึ้นและในงานวิจัยนี้พบว่านักเรียนจะกล้าอธิบายแนวคิดวิทยาศาสตร์ของตนเองมากขึ้น
สาหรับขั้นอธิบาย ผู้วิจัยร่วมสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้สรุปและ
อธิบายผลจากการสังเกตรวมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างของผลการทานายกับผลจากการสังเกตของตนเองเป็นที่
เรียบร้อยแล้วเพื่อแก้ไขความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อเพิ่มความเข้าใจที่ชัดเจนในบา ง
ประเด็นของเนื้อหาที่นักเรียนยังสับสนอยู่ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถอธิบายเปรียบเทียบระหว่าง
ความเหมือนและความแตกต่างของผลการทานายและผลจากการสังเกตของตนเองได้และสามารถสรุปผลจากการ
สังเกตโดยเชื่อมโยงเข้าสู่หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้ องรวมทั้งนักเรียนยังมีความกล้าแสดงออกใน
การอภิปรายความคิดเห็นเกี่ยวกับผลจากการสังเกตของตนเองกับเพื่อนคนอื่น ๆ มากขึ้น อาจเป็นเพราะนักเรียนคุ้น
ชินกับการจัดการเรียนรู้แบบทานายสังเกต-อธิบาย และเป็นเพราะนักเรียนมีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์
ที่ถูกต้องจึงมีความมั่นใจและไม่กลัวผิดรวมทั้งผู้สอนควรร่วมสรุปและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน
เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ถูกยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย (ภารดี รัตนจามิตร
และคณะ, 2564 , หน้ า 54) การพั ฒ นาแนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เ รื่ อ ง แรงและกฎการเคลื่ อ นที่ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ทานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) : ทฤษฎีจากการปฏิบัติการในชั้นเรียน
ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบทานาย-สังเกต-อธิบาย (POE) ที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนได้ โดยในขั้นทานายผู้สอนใช้คาถามหรือ สถานการณ์ปัญหา
ที่ท้าทายและน่าสนใจ ขั้นสังเกตผู้สอนใช้การทาการทดลอง และนักเรียนสืบค้นความรู้เพื่อ เชื่อมโยงผลการทดลอง
กับทฤษฎี และขั้นอธิบายผู้สอนร่วมสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน และเมื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จาก
แบบวัดแนวคิดวิทยาศาสตร์ฉบับก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนนแนวคิดวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ที่ประกอบด้วยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3 ขั้น คือ 1) ขั้นทานาย (Predict) เป็นขั้นที่ผู้เรียนทานายหรือ คาดการณ์กับ สถานการณ์ปัญหาที่ผู้สอนกาหนด ว่า
ผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร รวมทั้งให้เหตุผลประกอบ 2) ขั้นการสังเกต (Observe) เป็นขั้นค้นหาข้อมูลหรือสืบหา
คาตอบ ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้วิธีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ และ 3) ขั้นอธิบายหรือสรุป (Explain or
Summarize) เป็นขั้นอธิบายผลเกี่ยวกับการทานาย และผลที่เกิดขึ้นจริง ทั้งที่เป็นไปในทางเดียวกันหรือขัดแย้งกัน
ระหว่างการทานายหรือคาดการณ์ กับการสังเกต เป็นการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎี Constructivism
ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่มีอยู่และอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ
(White and Gunstone, 1992, pp. 44-64) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย เป็นวิธีการที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และอภิ ป รายเกี่ ย วกั บ ความคิ ด ทางวิ ท ยาศาสตร์
เป็นขั้นตอนการนาเสนอสถานการณ์ และให้นักเรียนทานายว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการเปลี่ยนแปลง หลังจากนักเรียน
ทานายแล้วให้นักเรียนสังเกตสถานการณ์ดังกล่าว โดยนักเรียนจะต้องลงมือทดลอง สังเกต หรือหาวิธีพิ สูจน์เพื่อหา
คาตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึ้น หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้จากการหาความรู้ด้วยตัว
นักเรียนเอง และขั้นตอนสุดท้ายนักเรียนจะต้องอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้จากการทานาย และการ
สังเกตหรือผลการทดลองที่ได้
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2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3/3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัด
การเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด
(𝑋̅ = 4.51, S.D. = 0.58) เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย
เป็นวิธีการสอนที่เน้นให้เรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งผลให้นักเรียนนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น นักเรียนเกิดความประทับใจ สนใจและมีความพึงพอใจในการ
เรียนรู้ โดยกิจกรรมที่ครูจัดให้เป็นลาดับขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัย (ชญานิษฐ์ สุวรรณกาญจน์ และ อัญชลี
ทองเอม, 2562, หน้า 469) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
Predict- Observe- Explain (PEO) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในขั้นตอน ทานาย (Predict) ควรให้คาแนะนากับนักเรียน เพราะต้องให้นักเรียนได้ใช้ความรู้จาก
ประสบการณ์ เ ดิ ม ที่ เ คยเรี ย นรู้ ม าก่ อ นแล้ ว และกระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นได้ ใ ช้ ค วามคิ ด ในการตั้ ง สมมติ ฐ าน
จากสถานการณ์ปัญหาที่ครูกาหนด ให้ได้มากที่สุด
2. ในขั้นตอน สังเกต (Observe) ต้องเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่จะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูล ทั้งเอกสาร
หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนได้สังเกต ตามแผนที่วางไว้
3. ในขั้นตอน อธิบาย (Explain) ต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนสรุปหรืออธิบายร่วมกันภายในกลุ่มให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการทางานให้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการจัดการเรียนรู้ด้วยรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ในขั้นการทานายครูผู้สอนควรหาสื่อการ
เรียนรู้ที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรู้แบบทานาย–สังเกต–อธิบาย ในขั้นอธิบาย ครูผู้สอนควรเน้นให้นักเรียนทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียนทุกคนและยังช่วยส่งเสริมความเข้าใจในมโนมติทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
3.การใช้มโนมติทางเลือกในการออกแบบ กิจกรรมการเรียนแบบ POE นั้น ควรมีความหลากหลาย
และ สอดคล้องกับการดาเนินชีวิตประจาวันของนั กเรียนเพื่อให้ นักเรียนเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้
รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ า นเกณฑ์ 80/80
2) พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อกิจ กรรมการเรี ยนรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โดยประยุก ต์ ใช้ รูป แบบสร้า งสรรค์ เป็ นฐาน กลุ่มตัวอย่า ง คื อ นักเรี ย น
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 โรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ ศ อี ส าน จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
จานวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เท่ากับ 80.45/81.67 2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 คะแนน
จากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.22 และ 3) ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นหลั ง ได้ รั บ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน / ความคิดสร้างสรรค์ / ความพึงพอใจ
Abstract
This research aims to 1) develop Science learning activities using Creativity-Based Learning
for Mathayomsuksa 2 students that meet the criteria (80/80), 2) develop the creativity of
Mathayomsuksa 2 students using developed Science learning activities to above the threshold of
80%, and 3) study students' satisfaction with Science learning activities using Creativity-Based
Learning. The samples were 22 Students of Mathayomsuksa 2, semester 2, 2021, Navamindarajudis
Isan School, Mukdahan Province. Analyze data by calculating averages, standard deviations, and
E1/E2 performance values. Research tools include 1) Creativity-Based Learning management plans,
2) creativity quizzes and 3) satisfaction questionnaires. The results showed that 1) the effectiveness
of developed Science learning activities was 80.45/81.67, 2) the creativity of Mathayomsuksa 2
students using developed science learning activities. The average score was 3.49 out of 4 points,
87.22%, and 3) students satisfaction who received developed Science learning activities were very
satisfied.
Keywords: Science Learning Activities / Creativity-Based Learning / Creativity / Satisfaction
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้สังคมต้องการคนที่มีทักษะ
และเจตคติ ที่ ต่ า งไปจากเดิ ม ดั ง นั้ น การเรี ย นรู้ จึ ง ต้ อ งปรั บ รู ป แบบจากเดิ ม ที่ เ คยเน้ น ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาความรู้
ไปสู่ รู ป แบบที่ มุ่ ง เน้ น การใช้ ฐ านความรู้ และระบบความคิ ด ที่ บู ร ณาการโดยเชื่ อ มโยงความรู้ สู่ ชี วิ ต ประจ าวั น
เพื่ อ หล่ อ หลอมผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ และความคิ ด สร้ า งสรรค์ ดั ง นั้ น ครู ยุ ค ใหม่ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นบทบาท
จากครู ผู้ ส อน เป็ น โค้ ช หรื อ ผู้ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ท าหน้ า ที่ ก ระตุ้ น สร้ า งแรงบั น ดาลใจ ให้ ค าปรึ ก ษาชี้ แ นะ
วิธีการเรียนรู้ วิธีคิดที่สามารถบูรณาการความรู้ และเชื่อมโยงความรู้สู่ชีวิตประจาวันให้แก่ผู้เรียน (สินีนาฏ จันทะภา,
2564) สอดคล้ อ งกั บ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นการพั ฒ นาเยาวชนของชาติ เ ข้ า สู่
โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลก ได้อย่างสันติ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2551) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้กาหนดตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ที่ผู้เรียนจาเป็นต้องเรียนให้มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ
เรียนรู้ โดยผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สร้างสรรค์อย่างมีเหตุผล ทั้งความคิด
เป็นเหตุเป็นผลตลอดจนมีทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560)
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning : CBL) เป็นหนึ่งในวิธีของการ
จัดการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นสาคัญ โครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ออกแบบตามทฤษฎีด้า นการวัดความคิดสร้างสรรค์ของศาสตราจารย์ อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance)
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้า งสรรค์แบบความคิดแนวขนานของ เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono)
และพั ฒ นามาจากกระบวนการเรี ย นการสอน แบบใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน (Problem-Based Learning : PBL)
ซึ่งเป็นแนวทางการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์นามาสร้างรูปแบบการ
เรียนแบบใหม่ ซึ่งเป็นการเรียนแบบ Active Learning คือ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนตื่นตัว
ในการค้นคว้า แทนที่จะรอรับการบรรยายแบบเดิม นักเรียนมีความสุขในการเรียน มีทักษะในการคิด วิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ การสื่อสารและการทางานเป็นทีมของนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ต่ออนาคต ทาให้เกิดทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์ ลักษณะรูปแบบ การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานกาหนดให้
ครูเป็นผู้อานวยการเรียนรู้ การค้นคว้าเรียนรู้ การเล่นเกม กระตุ้น ความอยากรู้ การสอนและแนะนาแบบตัวต่อตัว
การฝึ ก ฝนการตั้ ง ปั ญ หาและแก้ ปั ญ หารายบุ ค คล การฝึ ก การท างานเป็ น กลุ่ ม การฝึ ก น าเสนอและวิ จ ารณ์
แบบสร้างสรรค์ (วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, 2558)
จากการปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ ครู 1 ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย น ครู ผู้ ส อน ตลอดจนผู้ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าสาเหตุที่นักเรียนขาดความคิดสร้างสรรค์เป็ นเพราะนักเรียนไม่มีโอกาสแสดงออกทางความคิด
ไม่กล้าคิด กลัวคาวิจารณ์ และไม่กระตือรือร้นในการทากิจกรรม อีกทั้งครูผู้สอนเน้นการจัดการเรียนการสอน
แบบบรรยาย ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นไม่ ส ามารถเชื่ อ มโยงความรู้ ไ ปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ได้ จึ ง มี ความส าคั ญ
ทีจ่ ะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ซึ่งประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง มีความคิดอย่างอิสระ ได้ระดมสมอง
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความความคิดของผู้เรียน ซึ่งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
มีลักษณะทั้ง 4 ประการ ได้แก่ ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ
ทั้งนี้เพื่อใช้แก้ปัญหาและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ให้สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
ขอบเขตการวิจัย
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 115 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร จาแนกเป็นนักเรียนชายจานวน 9 คน นักเรียนหญิงจานวน 13 คน
รวมนักเรียนทั้งหมดจานวน 22 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
ด้านเนื้อหา
สาระการเรี ย นรู้ แ ละมาตรฐานการเรี ย นรู้ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว 22103 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ภายในโลกและบนผิ ว โลก ธรณี พิ บั ติ ภั ย กระบวนการเปลี่ ย นแปลงลมฟ้ า อากาศและภู มิ อ ากาศโลก
รวมทั้งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด ม.2/4 สร้างแบบจาลองที่อธิบายโครงสร้างภายในโลก ตามองค์ประกอบทางเคมีจากข้อมูล
ที่รวบรวมได้
ตั ว ชี้ วั ด ม.2/5 อธิ บ ายกระบวนการผุ พั ง อยู่ กั บ ที่ ก ารกร่ อ น และการสะสมตั ว ของตะกอน
จากแบบจาลอง รวมทั้งยกตัวอย่างผลของกระบวนการดังกล่าว ที่ทาให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ตั ว ชี้ วั ด ม.2/6 อธิ บ ายลั ก ษณะของชั้ น หน้ า ตั ด ดิ น และกระบวนการ เกิ ด ดิ น จากแบบจ าลอง
รวมทั้งระบุปัจจัย ที่ทาให้ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน
ตั ว ชี้ วั ด ม.2/7 ตรวจวั ด สมบั ติ บ างประการของดิ น โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมและน าเสนอ
แนวทางการใช้ ประโยชน์ดินจากข้อมูลสมบัติของดิน
ตัวชี้วัด ม.2/8 อธิบายปัจจัยและกระบวนการเกิดแหล่งน้าผิวดิน และแหล่งน้าใต้ดิน จากแบบจาลอง
ตัวชี้ วัด ม.2/9 สร้า งแบบจ าลองที่อธิ บายการใช้ น้า และนาเสนอ แนวทางการใช้ น้าอย่า งยั่ง ยืน
ในท้องถิ่นของตนเอง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่องที่ 1 โครงสร้างของโลก
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของผิวโลก
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 3 ดิน ชั้นดินและชั้นหน้าตัดดิน
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 4 สมบัติของดิน
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 5 แหล่งน้า
เวลา 2 ชั่วโมง
เรื่องที่ 6 การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้า
เวลา 2 ชั่วโมง
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ 1 ปีการศึกษา
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กรอบการดาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1
ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน

สังเกตและสารวจปัญหา
วิเคราะห์ถึงสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น
นักเรียนทาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบเพื่อหากลุ่มเป้าหมาย

ระยะที่ 2
สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

ระยะที่ 3
ประเมินและทดลองใช้
แผนการจัดการเรียนรู้

ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน
ดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กับ
กลุ่มเป้าหมาย
นาเครื่องมือที่ทาการพัฒนาในระยะที่ 2
มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

1. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่มปี ระสิทธิภาพ
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับการพัฒนา
3. ความพึงพอใจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน

ภาพที่ 1 กรอบการดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 115 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 92 คน ซึ่งได้เลือกแบบสุ่มอย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบความคิ ดสร้า งสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 จ านวน 4 ข้อ มีค่ า ดัช นี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดส่งแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไปยังโรงเรียนนวมินทรา
ชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร ที่เป็นกลุ่ม ตัวอย่างทาแบบทดสอบและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอความอนุเคราะห์ครู
ประจาวิชาวิทยาศาสตร์ช่วยในการประสานงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
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15 มีนาคม 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
กลุ่มเป้าหมาย
การจั ดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่ได้พัฒนาขึ้นได้รับการตรวจสอบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน และดาเนินการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ย นนวมิ น ทราชู ทิ ศ อี ส าน จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
นั ก เรี ย นชายจ านวน 13 คน นั ก เรี ย นหญิ ง จ านวน 15 คน รวมนั ก เรี ย นทั้ ง หมดจ านวน 2 8 คน ได้ ม าโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนในห้องนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นเดียวกัน จึงมีลักษณะไม่แตกต่างกันมาก
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน ได้ ผ่ า นการหาคุ ณ ภาพ
มีคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.42 มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่
ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ คือ การใช้เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับนักเรียน ใช้สื่อมัลติมีเดีย
ใช้เกมหรือกิจกรรม รวมไปถึงการใช้สิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหา คือ การให้นักเรียนค้นหาหรือตั้งปัญหาที่ตนเองสงสัยและดาเนินการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้
นั้น ๆ อย่างเต็มที่ รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจข้อมูลที่หาได้
ขั้นที่ 4 นาเสนอ คือ นักเรียนจะได้นาเสนอผลงานที่ตนเองได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา พร้อมทั้ง
สามารถซักถามในประเด็นที่สงสัยและมีการประเมินผลกิจกรรทั้งหมดร่วมด้วย ซึ่งตัวผู้เรียนต้องมีการพัฒนาทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 4 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐานและสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จากนั้น
ให้ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุ กต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
และประเมิ น ความสอดคล้ อ งของแบบทดสอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2
ก่อนใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐานและใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
โดยผู้วิจัยทาการทดลองกับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 28 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ระยะที่ 3 ประเมินและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 115 คน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/1 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร จาแนกเป็นนักเรียนชายจานวน 9 คน นักเรียนหญิงจานวน 13 คน
รวมนักเรียนทั้งหมดจานวน 22 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน จานวน 6 แผน
ได้ผ่านการหาคุณภาพ มีคะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 มีความเหมาะสมในระดับมาก
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2. แบบทดสอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยมี ค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบเท่ากับ 0.90
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจ ของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เป็นแบบสอบถามแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 15 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.89
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ที่ทาการพัฒนา
ในระยะที่ 2 ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 22 คน โดยทดสอบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างเรียนและหลังเรียน
และศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
และแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามลาดับ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์และความพึงพอใจ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการจั ด
การเรียนรู้ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
การวิจั ยเรื่อง การพัฒนากิจ กรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้า งสรรค์ เป็นฐาน
เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด

เกณฑ์
การประเมิน

92

ร้อยละ 80

จานวนนักเรียน
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
14

78

สรุปผลการประเมิน
นักเรียนจานวน 78 คน
(ร้อยละ 84.78) ไม่ผ่านเกณฑ์

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 92 คน มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ
15.22 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 84.78
2. ผลการประเมินและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์
เป็นฐาน
ส่วนเบี่ยงเบน
การวัดความคิดสร้างสรรค์
มาตรฐาน ร้อยละ
(S.D.)
ระหว่างเรียน
60
22
48.27
4.33
80.45
หลังเรียน
30
22
24.50
3.10
81.67
ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(E1/E2) = 80.45/81.67
คะแนน จานวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ย
เต็ม
(คน)
̅)
(𝒙
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จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์
เป็ น ฐาน ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการ (E1) คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.45
และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 81.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ E1/E2 คือ ร้อยละ 80/80
2.2 ผลการพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 /1 จ านวน 22 คน
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการพัฒนาความคิ ดสร้า งสรรค์ หลัง ใช้ กิจ กรรมการเรี ยนรู้วิ ทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ ใช้ รู ป แบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน
องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์

คะแนนเฉลี่ย
̅)
(𝒙

1. ความคิดริเริ่ม
2. ความคิดยืดหยุ่น
3. ความคิดคล่องแคล่ว
4. ความคิดละเอียดลออ
รวมเฉลี่ย

3.73
3.55
3.41
3.27
3.49

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.46
0.51
0.50
0.46
0.48

ร้อยละ

ผลการประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 80)

93.18
88.64
85.23
81.82
87.22

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังใช้กิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีคะแนนเฉลี่ย 1) ความคิดริเริ่ม คะแนนเฉลี่ย
3.73 คิดเป็นร้อยละ 93.18 2) ความคิดยืดหยุ่น คะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 88.64 3) ความคิดคล่องแคล่ว
คะแนนเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นร้อยละ 85.23 4) ความคิดละเอียดลออ คะแนนเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 81.82
คะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 3.49 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.22 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ที่ ร้ อ ยละ 80 แสดงว่ า หลั ง ใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน
นักเรียนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ทั้งรายด้านและภาพรวม ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80
2.3 ผลการวิเคราะห์ค วามพึง พอใจของนักเรียนที่ได้รับการจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ข้อ

รายการ

ด้านบรรยากาศ
1 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดแปลกใหม่
2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
3 ครูเปิดโอกาสนักเรียนซักถาม
4 ครูมีสื่อการสอนที่น่าสนใจและแปลกใหม่
5 ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
รวมเฉลี่ยด้านบรรยากาศ
ด้านกิจกรรมการเรียน
1 นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมอย่างเต็มที่
2 ครูมีการให้คาแนะนานักเรียนในการทากิจกรรม

ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน ระดับความ
เฉลี่ย
มาตรฐาน พึงพอใจ
̅)
(𝒙
(S.D.)
4.77
4.68
4.86
4.73
4.82
4.77

0.53
0.89
0.47
0.94
0.50
0.69

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.82
4.82

0.50
0.50

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (ต่อ)
ส่วน
คะแนน
เบี่ยงเบน ระดับความ
เฉลี่ย
ข้อ
รายการ
มาตรฐาน พึงพอใจ
̅)
(𝒙
(S.D.)
3 ครูสามารถประยุกต์สิ่งที่สอนเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ 4.73
0.77
มากที่สุด
4 ครูมีการเตรียมการสอน (สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม)
4.86
0.47
มากที่สุด
5 ครูส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
4.82
0.50
มากที่สุด
รวมเฉลี่ยด้านกิจกรรมการเรียน
4.81
0.55
มากที่สุด
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
1 นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาและสามารถจดจาเนื้อหาได้นาน
4.59
0.85
มากที่สุด
2 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง
4.64
0.85
มากที่สุด
3 นักเรียนเกิดความคิดที่หลากหลายและทากิจกรรมได้อย่างอิสระ
4.77
0.69
มากที่สุด
4 นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน จากกิจกรรมการเรียนรู้
5.00
0.00
มากที่สุด
5 นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
4.55
1.01
มากที่สุด
รวมเฉลี่ยด้านประโยชน์ที่ได้รับ
4.71
0.77
มากที่สุด
รวมเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
4.76
0.67
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ โดยรวมทั้ ง 3 ด้ า น
อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลาดับจากคะแนนเฉลี่ยมาก
ไปหาน้ อ ย คื อ ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ย น คะแนนเฉลี่ ย 4.81 ด้ า นบรรยากาศ คะแนนเฉลี่ ย 4.77
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ คะแนนเฉลี่ย 4.71 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ที่นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่ สุ ด 3 ข้ อ เรี ย งล าดั บ คะแนนมากไปหาน้ อ ย คื อ นั ก เรี ย นมี ค วามสุ ข สนุ ก สนาน จากกิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ครูเปิดโอกาสนักเรียนซักถาม คะแนนเฉลี่ย 4.86 และครูมีการเตรียมการสอน (สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ
มีความพร้อม) คะแนนเฉลี่ย 4.86 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน เพื่ อ พั ฒ นา
ความคิ ดสร้า งสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจั ยสร้า งขึ้น จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่ วโมง
มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้ างสรรค์เป็นฐานประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้น
ความสนใจ โดยการ ใช้ เหตุการณ์ ต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน ใช้ สื่อมัลติมีเดีย ใช้ เกมหรือกิจ กรรม รวมถึง
การใช้สิ่งที่นักเรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหา โดยการให้นักเรียนค้นหาหรือ
ตั้งปัญหาที่ตนเองสงสัยและดาเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด โดยการเปิดโอกาส
ให้นักเรียนสนุกไปกับการเรี ยนรู้และค้ นคว้า ความรู้นั้น ๆ อย่า งเต็มที่ รู้จั กเลือกใช้ และตัดสิน ใจข้ อมู ลที่ ห าได้
และขั้นที่ 4 นาเสนอ โดยให้นักเรียนนาเสนอผลงานที่ตนเองได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้
นั ก เรี ย นซั ก ถามในประเด็ น ที่ ส งสั ย และมี ก ารประเมิ น ผลกิ จ กรรมทั้ ง หมดร่ ว มด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐานได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 5 ท่ า นพบว่ า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คะแนนความเห็น
ของผู้เชี่ ยวชาญเฉลี่ย รวมเท่ากับ 4.35 และเมื่อได้นาไปทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพของกิจ กรรมการเรียนรู้
พบว่า นักเรียนมีคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งเป็นคะแนนกระบวนการ เฉลี่ยร้อยละ 80.45
และมีคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งเป็นคะแนนผลลัพธ์ เฉลี่ยร้อยละ 81.67
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กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 80.45/81.67 สู ง กว่ า เกณฑ์
ที่ ก าหนดไว้ ทั้ ง นี้ ค ะแนนจากกระบวนการและผลลั พ ธ์ มี ค่ า ใกล้ เ คี ย งกั น โดยมี ค วามคลาดเคลื่ อ นระหว่ า ง
ผลการประเมิน เท่ากับร้อยละ 1.22 ซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 5 จึงถือว่ากิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยอมรับได้
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการประเมินตรวจสอบและปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญก่อนนามาจัดการเรียนรู้ นอกจากนี้ผลการประเมินจากกระบวนการและผลลัพธ์
ยังสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนเกิดการเรี ยนรู้และ
สนใจการทากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ในห้อง นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ เกิดความคิด
สร้างสรรค์และความสนใจที่แตกต่างกัน โดยมีครูคอยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ สอดคล้องกับ วิริยะ ฤาชัยพานิช (2558) ที่ได้ให้แนวคิดในการจัดการเรียนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ว่าต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาด้วยการ
วิเคราะห์ปัญหาและอาศัยความคิดสร้างสรรค์ช่วยในการวิเคราะห์ ผ่าน 8 กระบวนการ ได้แก่ 1) ให้แรงบันดาลใจ
เพื่อทาให้ปัญหาง่ า ยขึ้น 2) ศึ กษาด้วยตนเอง นักเรียนค้ นคว้า หาข้อ มูลด้ วยตนเองเพื่ อค าตอบที่ส ร้า งสรรค์ 3)
นักเรียนปรึกษาครูผู้สอน 4) นักเรียนแก้ปัญหาของตนเองที่ตนได้รับ 5) อาศัยการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน 6) การ
ท
า
ง
า
น
เป็นทีม 7) การนาเสนออย่างสร้างสรรค์ และ 8) การประเมินงานร่วมกันของนักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการ
สอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางาน
ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม การสื่ อ สารกั น ภายในกลุ่ ม และการจั ด สรรเวลา ผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ
บุษยา ธงนาทรัพย์ (2562) ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.03/75.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75
2. ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยใช้ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.49 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.22 ซึ่ ง สู ง กว่ า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ที่ ร้ อ ยละ 80 ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน กิ จ กรรมในแต่ ล ะขั้ น จะส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ทั้ ง 4 องค์ ป ระกอบ คื อ ความคิ ด ริ เ ริ่ ม ความคิ ด ยื ด หยุ่ น ความคิ ด คล่ อ งแคล่ ว
และความคิ ด ละเอี ย ดลออ เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย แต่ ล ะด้ า นขององค์ ป ระกอบความคิ ด สร้ า งสรรค์ พ บว่ า
คะแนนเฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ด้ า นความคิ ด ละเอี ย ดลออจะมี ค ะแนนต่ าที่ สุ ด มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ
3.27 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 81.82 ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะความคิ ด ละเอี ย ดลออ
ต้องใช้เวลาในการคิดในช่วงเวลาที่จากัดทาให้ผู้เรียนรู้สึกกดดันต้องทางานแข่งกับเวลา จึงส่งผลให้นักเรียนพัฒนา
ความคิดละเอียดลออได้ไม่เต็มที่ แต่สามารถพัฒนาต่อไปได้ในบทเรียนอื่นได้ คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์
ด้ า นความคิ ด ริ เ ริ่ ม มี ค ะแนนสู ง ที่ สุ ด โดยมี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.73 คะแนน จากคะแนนเต็ ม 4 คะแนน
คิ ดเป็นร้อยละ 93.18 ทั้ง นี้เพราะกิจ กรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์โ ดยประยุก ต์ใช้ รูปแบบสร้า งสรรค์ เป็ น ฐาน
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เน้นให้นักเรียนมีอิสระในการคิดเพื่อให้ เกิดแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมส่งผลให้ นักเรียน
เกิดการเรียนรู้และสนใจการทากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ในห้อง มีการพูดคุยสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนรู้ ที่เ ป็นกั น เอง ผ่อนคลาย ไม่ตึง เครียดระหว่า งผู้ เรี ย นกับครู โดยครู ค อยกระตุ้ นให้ ผู้เ รี ยนได้ พู ด คุ ย
นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถ เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสนใจที่แตกต่างกัน นักเรียนกล้าที่จะคิดและ
ตัดสินใจ โดยมีครูคอยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญาของกิลฟอดร์ (Guillford, J.P., 1967) ที่กล่าวไว้ว่า ความคิดริเริ่มจะ
เกิดขึ้นจากความสามารถที่คิ ดหาสิ่ง ที่ต้องการ หรือการคิ ดที่แปลกใหม่แตกต่า งไปจากเดิม และสอดคล้องกับ
สมศั ก ดิ์ ภู่ วิ ภ าดาวรรธน์ (2537) กล่ า วว่ า นั ก เรี ย นจะสามารถพั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องคนได้ ดี
เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีพลัง รู้สึกว่าคนเองเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักเคารพตนเองและผู้อื่น
และบรรยากาศที่เหมาะสมกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ก็คือ บรรยากาศแห่งความไว้วางใจและการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เนื่องจากคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ามักจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง ไม่มั่นใจในตนเอง
มักจะต้องการแรงเสริมจากกลุ่ม ซึ่งการเรียนเป็นกลุ่มโดยมีการทากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น
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และช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น จะท าให้ ผู้ เ รี ย นรู้ สึ ก อบอุ่ น ปลอดภั ย ไม่ ก ดดั น กล้ า ที่ จ ะแสดงความคิ ด เห็ น ประกอบกั บ
ขั้นนาเสนอผลงานผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนให้มีความแปลกใหม่ มีความคิดจินตนาการของตนได้
อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยส่งเริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนให้มีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงได้ ผลการวิจัยยังมี
ผลเช่ น เดี ย วกั บ สุ ร สี ห์ ไชยกั น ยาและศศิ ธ ร แสนพั น ดร (2561) ศึ ก ษาการพั ฒ นาทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์
วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เรื่ อ ง ปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นระบบสุ ริ ย ะ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ด้ ว ยรู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู
แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู
แบบความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน นั ก เรี ย นมี ค ะแนนทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ เ ฉลี่ ย เท่ า กั บ 13.18 คะ แนน
จากคะแนนเต็ม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.40 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว คือ ร้อยละ 70
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้
รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน 4.76 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของรายการประเมินความพึงพอใจ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย พบว่าด้ านกิจกรรมการเรียนมีคะแนนสูง ที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.81 ด้านบรรยากาศ
คะแนนเฉลี่ย 4.77 และด้านประโยชน์ที่ได้รับ คะแนนเฉลี่ย 4.71 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ข้อ เรียงลาดับคะแนนมากไปหาน้อย คือ นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน
จากกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ครูเปิดโอกาสนักเรียนซักถาม คะแนนเฉลี่ย 4.86 และครูมีการเตรียม
การสอน (สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ มีความพร้อม) คะแนนเฉลี่ย 4.86 ตามลาดับ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นกิจกรรมที่ สนุกสนาน เน้นให้นักเรียนมีอิสระในการคิดเพื่อให้ เกิด
แนวคิดที่แตกต่างจากเดิมส่งผลให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนใจการทากิจกรรม มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ
ในห้อง มีการพูดคุยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เป็นกันเอง ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดระหว่างผู้เรียนกับครูโดยครู
คอยกระตุ้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พู ด คุ ย นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ต ามความสามารถ เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
ความสนใจที่แตกต่างกัน นักเรียนกล้าที่จะคิดและตัดสินใจ โดยมีครูคอยแนะนาช่วยเหลือตามความเหมาะสม
ผลการวิจั ยยัง มีผลเช่ นเดียวกับ จิ นตนา ต่า งโอฐ (2563) ศึ กษาการพัฒนากิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์เป็นฐาน วิชาภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่องทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.12 และสอดคล้องกับ นิสารัตน์ โพธิกมล และคณะ
(2561) ได้ศึ กษาการพัฒนาความคิ ดสร้า งสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่ง มีชี วิต โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า
การวัดเจตคติที่มีต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ หลังจากการเรียนรู้รูปแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.58 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด 2 อันดับ
แรก ได้ แ ก่ ข้ า พเจ้ า เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.92 คะแนน รองลงมาได้ แ ก่ คิ ด ว่ า
วิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยในการฝึกทักษะด้านกระบวนการคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 คะแนน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยเป็น
ลาดับสุดท้าย ได้แก่ คิดว่ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูนามาใช้แปลกใหม่ น่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ครูผู้สอน
ควรวางแผนบริหารเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างรัดกุมเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ครู ผู้สอน
ควรมีกิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานให้มากขึ้น เพื่อฝึกให้ผู้เรียนเกิดความชานาญในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยโดยนาแนวทางในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในระดับที่สูงขึ้น สาหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัย
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2. ควรทาวิจัยโดยนาแนวทางในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ
สร้างสรรค์เป็นฐาน ไปปรับใช้ในการออกแบบกิจกรรมในรายวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ หรือใช้ในการบูรณาการ
กับรายวิชาอื่น
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การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟเิ คชัน
Development of Learning Motivation in Matthayomsuksa 1 Students Received
Science Learning Management by Applying the Concept of Gamification
สายเกียว ราษี1 ทิพย์อุบล ทิพเลิศ2 และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ3
Saikiao Rasee 1, Tipubon Tippalert 2 and Wisarut Payoungkiattikun 3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิ
เคชัน กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน
ธรรมบวรวิทยา อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมี
แรงจู ง ใจในการเรี ย นผ่ า นเกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 วงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 จ านวน 11 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.67 วงจร
ปฏิบัติการที่ 2 จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่
ในระดับมาก
คาสาคัญ: แนวคิดเกมิฟิเคชัน / แรงจูงใจในการเรียน / กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / ความพึงพอใจ
Abstract
This action research aimed to 1) develop the learning motivation of Mattayomsuksa 1/4
students who have been received science learning by using the concept of gamification and 2) to
study the satisfaction of Mattayomsuksa 1/4 students upon science learning management by using
the concept of gamification. The target group were 30 students of Mattayomsuksa 1/4, semester 2,
2021, Thambowon Wittaya School, Warishphum District, Sakon Nakhon Province. The research tools
included science learning management plans by applying the concept of gamification, the learning
motivation questionnaire, and the satisfaction questionnaire. Statistics used to analyze data
included percentage, average, and standard deviation. The results showed that: 1) 11 students
were motivated and had passed 70% at the first operating cycle as equal as 36.67% at the second
operating cycle of 30 students which was calculated as 100% and 2) Students were satisfied with
this learning activity at a high level.
Keywords: Gamification concept / Learning motivation / Science Activities / Satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษานับเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนามนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้แบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดังปรากฏ
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดย ทุกระบบ
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การศึกษามีเจตนารมณ์ต้องเน้นย้าว่ าการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมในการดารงชีวิต ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความ
แตกต่ า งของผู้ เ รี ย น ฝึ ก ทั ก ษะกระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้
จากประสบการณ์จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
เกิดจิตวิทยาศาสตร์และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545)
โรงเรียนจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการหล่อหลอมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ แก่
ผู้เรียน เพื่อไปเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพ เพื่อออกไปพัฒนาสังคมในอนาคต ซึ่งผู้สอนจาเป็นจะต้องให้ความสาคัญต่อ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข การที่เด็กจะประสบความสาเร็จ
ในการเรียนนั้นจาเป็นต้องมีปัจจัยหลายประการ หนึ่งในปัจจัยสาคัญคือการสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เกิดขึ้น
กั บ เด็ ก แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้น ตั ว ของครู เ องจะต้ อ งเป็น ผู้ที่ มี ค วามกระตื อ รือ ร้ น และหมั่ น สร้ า งแรงจู ง ใจในการพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนของตนเองอย่างสม่าเสมอด้วย ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพนั้นผู้สอน
ควรมีความเข้าใจในเรื่องแรงจูงใจในการเรียน โดยทั่วไปผู้สอนอาจสังเกตว่า ผู้เรียนที่แสดงพฤติกรรมอย่างเดียวกัน
อาจเกิดจากแรงจูงใจแตกต่างกัน หรือพฤติกรรมที่แตกต่างกันของผู้เรียนอาจมาจากแรงจูงใจที่เหมือนกันก็ได้
ซึ่งแรงจูงใจนี้มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน โดยผู้เรียนที่มีแรงจูงใจในการเรียน ย่อมแสดงออกโดยมี การ
ตั้งใจเรียน มีความทุ่มเท เพียรพยายามที่จะทาสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าหมาย (ยงยุทธ ดูสาย และคณะ, 2562)
จากที่ผู้วิจัยได้สังเกตการณ์สอนแบบออนไลน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา
จานวน 32 คน พบว่า ผู้เรียนเข้าเรียนสาย บางกลุ่มไม่เข้าเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นและไม่ปฏิบัติตามคาสั่งครู
ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ใ ช้ แ บบสอบถามเพื่ อ วั ด ระดั บ แรงจู ง ใจของ (นิ ภ ารั ต น์ รู ป ไข่ , 2557) จ านวน 10 ข้ อ กั บ นั ก เรี ย น
ผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง
ซี่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ จานวน 30 คน
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาแรงจูงใจในการเรียน และเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน สามารถพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนได้ ซึ่งเกมิฟิเคชันเป็นแนวคิ ด
ที่นาเทคนิครูปแบบของการเล่นเกมโดยไม่ใช้ตัวเกมมาเป็นสิ่งที่ช่วยในการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียน แนวคิดนี้ไม่ได้เป็นรูปแบบของเกมเพื่อการศึกษาแบบทั่วไป แต่เป็นการนาเอาแนวคิดมาใช้ในกิจกรรม
อื่น ๆ เช่น การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยออกแบบกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนของ
ผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความสนุกสนาน กระตุ้ นความสนใจในการเรียนและสร้างความผูกพัน
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น (ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์, 2559)
เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
แนวคิ ดเกมิฟิเคชั น ที่มีต่อแรงจู ง ใจในการเรีย นในรายวิช าวิ ท ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
โรงเรียนธรรมบวรวิทยา โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 30 คน
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2. ด้านเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตัวชี้วัด ม.1/1, ม.1/3, ม.1/5,
ม.1/6, ม.1/9, ม.1/10 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพลังงานความร้อน
3. ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
กรอบวิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบวิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามแนวคิดของ
Kemmis and McTaggart (1990, อ้างถึงใน ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ
ขั้นสังเกตการณ์ ขั้นการสะท้อนผลปฏิบัติการ ผู้วิจัยได้นาหลักการวิจัยปฏิบัติการ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
มีขนั้ ตอนตามวงจรปฏิบัติการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Plan)
ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนของนักเรียน ศึกษา สารวจและวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2560) กาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่จะนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
หลักการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัย ดาเนินการสร้างเครื่องมือวิจัยและหา
คุณภาพเครื่องมือ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Act)
ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น
กับกลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็ น 2 วงจรปฏิบตั ิการ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
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แนวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น เรื่ อ ง ความร้ อ นกั บ การเปลี่ ย นแปลงของสสาร โดยใช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ 1-3 วงจร
ปฏิบัติการที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันที่ได้พัฒนาปรับปรุงจากวงจรปฏิบัติการที่ 1
เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสาร และเรื่อง การถ่ายโอนความร้อน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observe)
ดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลขณะที่ทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการ
ใช้แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขั้นที 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบแต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห์และ
สรุปข้อมูลจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นาข้อมูลที่ได้ จากการวัดแรงจูงใจในการเรียน
มาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ ปรึกษาวิจัย เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น เรื่ อ ง ความร้ อ นกั บ การ
เปลี่ยนแปลงของสสาร วงจรปฏิบัติการที่ 1 จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง วงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ความร้อน
กับการเปลี่ยนแปลงของสสาร และเรื่องการถ่ายโอนความร้อน จานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 12
ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านการหาคุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีความเหมาะสมมาก
2. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 13 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.67-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการตามขั้นตอนวงจรปฏิบัติการ 2 วงจรปฏิบัติการ โดย
แต่ละวงจรมีขั้นตอน ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ
ปรับปรุง 2560) กาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่จะนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับแนวทางในการสร้างแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนามาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้และเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
2. ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน จานวน 6 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบวัดแรงจูงใจ
ในการเรียน ท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1, 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจ ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Action)
นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลง
ของสสาร มาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation)
ดาเนินการใช้ เครื่ องมือ และเทคนิ ค การรวบรวมข้ อมู ลขณะที่ท าการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้
โดยการใช้แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขั้นที 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
วิเคราะห์และสรุปข้อมูล จากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหา เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
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วงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาและผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
เกมิฟิเคชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีระดับแรงจูงใจไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กาหนดไว้
ใน
วงจรปฏิบัติการที่ 1 แล้วนาไปพัฒนาจากจุดบกพร่อง เพื่อใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Action)
ผู้วิจั ย ดาเนินการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร และเรื่อง การถ่ายโอนความร้อน ที่พัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่อง
จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4–6
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observe)
ผู้วิจัยดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลขณะที่ทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflect)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห์
และสรุ ป ข้ อ มู ล โดยให้ ผู้ เ รี ย นท าแบบวั ด แรงจู ง ใจในการเรีย น หลั ง จากสิ้ น สุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้
กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฏิบัติ
เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุง พัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์แรงจูงใจในการเรียน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และนา
ผลจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 ที่พบว่านักเรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มาพัฒนาต่อในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยใช้
สถิตพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชัน
โดยใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของ
ช่วงระดับคะแนน 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้
แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนิภารัตน์ รูปไข่ (2557) จานวน 10 ข้อ เพื่อเป็นการทดสอบวัดระดับแรงจูงใจ ใน
การเรียนกับนักเรียนจานวน 32 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในเบื้องต้น พบว่า นักเรียน
มีแรงจูงใจในการเรียนระดับปานกลาง แต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจัย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างเครื่องมือการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 ใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยได้นาแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมแบบ
ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้าน
การสอน และด้านการวัดและประเมินผล ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.43
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 ใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งมีผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนดังนี้
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.37
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 มีระดับความเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.39
2. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยได้นาแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนพร้อมแบบประเมิน ความสอดคล้อง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการสอน และด้านการวัดและประเมินผล โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่
0.67–1.00 สามารถนาไปใช้ได้
3. แบบสอบถามความพึ งพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ผู้วิจัยได้นา
แบบสอบถามความพึงพอใจพร้อมแบบประเมินความสอดคล้อง เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นเนื้ อ หา ด้ า นการสอน และด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ตั้ ง แ ต่ 0.67–1.00
ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ไ ด้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น าเครื่ อ งมื อ ที่ ส ร้ า งขึ้ น และผ่ า นการหาคุ ณ ภาพจากผู้ เ ชี่ ย วชาญมาใช้
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่ได้รับ
การ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษาความ
พึง
พอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1. ผลการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน เกณฑ์การผ่านร้อยละ 70 ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1
และ 2 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาแรงจู ง ใจในการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 ที่ได้รับการจั ดการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
จานวน
นักเรียน
กลุ่มเป้า
หมาย
(คน)

30

วงจร
ปฏิบัติการ

วงจร
ปฏิบัติการที่ 1
วงจร
ปฏิบัติการที่ 2

ระดับแรงจูงใจ
ในการเรียน
คะแนน
เฉลี่ย
̅)
(𝒙
(5 คะแนน)
3.25
3.80

นักเรียนที่มีคะแนน นักเรียนที่มีคะแนน
แรงจูงใจในการ
แรงจูงใจในการ
เรียนผ่านเกฑณ์
เรียนไม่ผ่านเกณฑ์
(คน)
(คน)
ส่วน
ร้อยละ จานวน จานวน จานวน จานวน
เบี่ยงเบน
(คน)
คน
(คน)
คน
มาตรฐาน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(S.D.)
0.96
65.08
11
36.67
19
63.33
0.84

76.06

30

100.00

-

-

จากตารางที่ 1 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ใน
วงจรปฏิบัติการ 1 มีคะแนนเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการเรียนเท่ากับ 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.96 คิด
เป็นร้อยละ 65.08 มีผู้ที่มีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67
ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ในวงจรปฏิบัติการ 2 มีค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการเรียนเท่ากับ
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3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 คิดเป็นร้อยละ 76.06 มีผู้ที่มีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 ที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน จานวน 32 คน โดยใช้แบบวัดความพึงพอใจแบบมาตรประมาณค่า
5 ระดับ ที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
รายการประเมิน

1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า พเจ้ า
เกิดแรงจูงใจในการเรียน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ข้า พเจ้ารู้สึกสนใจ
และท้าทายความสามารถของตนเอง
3. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ขึ้ น ท าให้ ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก ว่ า
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ขึ้ น ท าให้ ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก
เกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์
5. เครื่องมือ/สื่อที่ใช้จัดการเรียนรู้ทาให้ข้าพเจ้า
มี
แรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
6. ข้ า พเจ้ า มี ค วามมั่ น ใจในตนเองระหว่ า งการร่ ว ม
กิจกรรม
7. บรรยากาศและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกระตุ้น
ให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้
8. ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ความสุ ข สนุ ก สนานจากการปฏิ บั ติ
กิจกรรมการเรียนรู้
9. ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในครั้งนี้
10. ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาและสามารถนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย
̅)
(𝒙

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ระดับความ
พึงพอใจ

4.41

0.74

มาก

4.06

0.83

มาก

3.91

0.80

มาก

4.22

0.82

มาก

4.34

0.85

มาก

3.81

0.81

มาก

4.22

0.78

มาก

4.50

0.75

มากที่สุด

4.22

0.78

มาก

4.06
4.18

0.75
0.79

มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
(S.D. = 0.79) ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายการประเมิน นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ดังนี้ ข้าพเจ้าได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
(S.D. = 0.75) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ ข้ า พเจ้ า เกิ ด แรงจู ง ใจในการเรี ย น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.41
(S.D. = 0.74) เครื่องมือ/สื่อที่ใช้จัดการเรียนรู้ทาให้ข้าพเจ้ามีแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
(S.D. = 0.85) บรรยากาศและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
(S.D. = 0.78) ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. = 0.78)
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ จั ด ขึ้ น ท าให้ ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก เกิ ด ความสนใจในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.22
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(S.D. = 0.82) ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.06 (S.D. = 0.75) การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ท าให้ ข้ า พเจ้ า รู้ สึ ก สนใจและท้ า ทายความสามารถของตนเอง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 (S.D. = 0.83) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D. = 0.80) ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตนเองระหว่างการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
(S.D. = 0.81) ตามลาดับ และยังพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในรายการประเมิน ข้าพเจ้าได้รับความสุข
สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.75) และนักเรียนมีความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ในรายการประเมิน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตนเองระหว่างการร่วมกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
(S.D. = 0.81)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจั ยเรื่อง การพัฒนาแรงจู ง ใจในการเรี ยนของนัก เรี ยนชั้ น มั ธ ยมศึ กษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจั ด
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิ ฟิเคชัน ผู้วิจัยจึงได้ อภิปรายผลการวิจัยไว้ 2 ประเด็น ได้แก่
1) การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียด
ดังนี้
1. การพั ฒ นาแรงจู ง ใจในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/4 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จากการจัดการเรียนรู้ทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ
พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการเรียนที่ได้ทาการวัด ก่อน
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 ซึ่ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ แรงจู ง ใจในการเรี ย นเท่ า กั บ 2.63
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33 ซึ่งมีคะแนน
เฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการเรียนเท่ากับ 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.90 คิดเป็นร้อยละ 65.08
เมื่อ
วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะ
ชอบเล่นโทรศัพท์และจับกลุ่มชวนเพื่อนคุย ไม่ค่อยสนใจในขณะที่ครูสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจและมีข้อสงสัย
ตอนปฏิบัติภารกิจ เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาทฤษฎี ค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและวางแผนกิจกรรรมการเรียนรู้เพื่อนามาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่อง ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยจึงได้
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการเรียน พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย มีคะแนนแรงจูงใจในการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ทาการออกแบบ
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีค วามน่าสนใจและตื่นเต้นมากยิ่ง ขึ้น โดยในขณะที่ทาการจั ดการเรี ยน
การสอน ผู้วิจัยใช้คาถามเรื่องที่กาลังเรียนกระตุ้นนักเรียนอยู่เสมอเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้น
มากขึ้น โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้านักเรียนคนใดตอบคาถามในระหว่างเรียนได้จะได้รับคาชมเชยและแต้มสะสม ซึ่งคาถาม
ในแต่ละข้อจะมีแต้มที่แตกต่างกัน นักเรียนจึงคาดเดาไม่ได้ว่า ถ้าตอบคาถามถูกจะได้รับกี่แต้มในข้อนั้น ๆ ทาให้
นักเรียนมีค วามตื่ นเต้น และมีค วามกระตื อ รือ ร้น ในการเรี ยนมากขึ้ น แต้มที่ได้จ ากการตอบค าถามในชั้ น เรี ย น
จะสามารถนาไปรวมกับแต้มที่ได้จากการปฏิบัติภารกิจเพื่อนาไปแลกเป็นของรางวัล (ขนม, อุปกรณ์การเรียน)
ซึ่งผู้วิจัยจะทาการแจ้งผลคะแนนและมอบรางวัลให้ผู้ชนะทันทีในท้ายชั่วโมง นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อบกพร่อง
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ที่พบว่านักเรียนจับกลุ่มคุยกัน เล่นโทรศัพท์ในระหว่างเรียน โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ในชั้นเรียน คือ ให้นักเรียนนาโทรศัพท์มาวางรวมกันไว้ที่หน้าห้อง นักเรียนจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในช่วงปฏิบัติ
ภารกิจ เนื่องจากต้องปฏิบัติภารกิจ รูปแบบออนไลน์จากลิงค์ ที่ผู้วิจั ยส่งให้ ผลปรากฏว่า นักเรียนมีค วามสนใจ
ในเนื้อหาที่เรียนมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นกิจกรรมที่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งเกิดจาก
การ
มอบภารกิจ การท้าทาย การแข่งขัน และรางวัล ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเรียนรู้เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงตาม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
หลักการของเกมิฟิเคชัน คือ การสร้างแรงจูงใจของมนุษย์เกิดจากการกระตุ้นให้ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยมีรางวัล
ตอบแทน สอดคล้องกับ ทฤษฏีเกมิฟิเคชัน ของ Kapp (2012, อ้างถึงใน ดลฤดี ชัยศิริ , 2563) กล่าวว่า กิจกรรม
การเรียนรู้ที่มีการแข่งขัน การร่วมมือ การค้นหาและการบอกเล่าเรื่องราว โดยยึดแนวทางในการสร้างความสนุก
ความท้ า ทาย โดยมี ร างวั ล เป็ น สิ่ ง จู ง ใจ ซึ่ ง รางวั ล จะเป็ น ตั ว ดึ ง ดู ด ให้ ผู้ เ รี ย นท ากิ จ กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ชั ย ชนะ
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ก ารเสริ ม แรงทางบวกของ Skinner (1971, อ้ า งถึ ง ใน ดลฤดี ชั ย ศิ ริ , 2563) กล่ า วว่ า
การเสริมแรงทางบวก เป็นการให้สิ่งเสริมแรงที่บุคคลพึงพอใจมีผลทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น เช่น ตัวเสริมแรง
ที่เป็นสิ่งของ ตัวเสริมแรงที่เป็นคาพูด ได้แก่ คาชมเชย เช่น ดีมาก เป็นความคิดที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ช านาญ ด่า นค า (2560) ศึ กษาการพัฒนารูปแบบการเรี ยนสัง คมเกมิฟิ เคชั น ออนไลน์ เพื่อส่ง เสริมพฤติ ก รรม
การเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียน
สังคมเกมิฟิเคชันออนไลน์ ส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสร้างแรงจูงใจ ทาให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในทางบวกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนัตถ์ พูนเดช และธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ (2559) ได้กล่าวไว้ว่า เกมิฟิเคชัน คือ การนาเอา
หลักการพื้นฐานในการออกแบบกลไกการเล่นเกม โดยจาลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนการเล่นเกม เช่น ผู้เข้าร่วมทุก
คนจะได้รับแต้มหรือรางวัลเมื่อปฏิบัติภารกิจที่กาหนดสาเร็จ โดยทุกคนสามารถตรวจสอบแต้มสะสมของตนได้ มี
การเลื่อนระดับขึ้น เมื่อผู้เล่นทาแต้มถึงระดับที่กาหนด หรือจัดให้มีการแข่งขันระหว่างกัน และผู้วิจัยยังออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ จากความสนใจและธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหมาะกับความสามารถของ
นักเรียนและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือภารกิจที่ครูมอบหมายให้ได้ด้วย
ตนเอง ในการปฏิบัติภารกิจนักเรียนจะต้องเข้า ปฏิบัติภารกิจผ่านเว็บไซต์ที่ครูส่งให้ คือ Vondere go, Gamilab
และ Quizizz ซึ่งจะมีตัวละครที่ดึงดูด น่าสนใจ แปลกใหม่ นักเรียนจะมีความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้ปฏิบัติภารกิจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลฤดี ชัยศิริ (2563) ศึกษาการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้
แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานร่วมกับแนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี ความสนใจในการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีความสุข
จากการทากิจกรรม สนุกสนานกับภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายและลดความตึงเครียดกับการเรียน สามารถ
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงทาให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย
แรงจูงใจในการเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแรงจูงใจในการเรียนเท่ากับ 3.80 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.84 คิดเป็นร้อยละ 76.06 ซึ่งอยู่ในระดับมาก บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน จากผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน มี ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79
คิดเป็นร้อยละ 83.50 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณารายการประเมิน นักเรียนมีความพึงพอใจเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้ ข้าพเจ้าได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.50 (S.D. = 0.75) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ข้าพเจ้าเกิดแรงจูงใจ ในการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
(S.D. = 0.74) เครื่องมือ/สื่อที่ใช้จัดการเรียนรู้ทาให้ข้าพเจ้ามีแรงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34
(S.D. = 0.85) บรรยากาศและการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22
(S.D. = 0.78) ข้าพเจ้าได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.22 (S.D. = 0.78)
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเกิดความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (S.D. =
0.82) ข้าพเจ้ามีความเข้าใจเนื้อหาและสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06
(S.D. = 0.75) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกสนใจและท้าทายความสามารถของตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 (S.D. = 0.83) กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 (S.D. = 0.80) ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตนเองระหว่างการร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. =
0.81) ตามล าดั บ และยั ง พบว่ า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด ในรายการประเมิ น ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ความสุ ข
สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (S.D. = 0.75) เนื่องจากผู้วิจัยทาให้การ
เรียนรู้เปรียบเสมือนการแข่งขัน ได้กาหนดภารกิจต่าง ๆ ให้นักเรียนปฏิบัติและมีการให้รางวัล เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
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และความน่าตื่นเต้นในการเรียนรู้ ซึ่ง ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนจาก (ชานาญ ด่านคา, 2560) โดยมีการ
สังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 เตรียมตัวให้พร้อม ขั้นที่ 2 อธิบาย
และท้าทายความคิด ขั้นที่ 3 พิชิตมิชชั่ น และขั้นที่ 4 ช่วยกันสรุปผล โดยเฉพาะในขั้นที่ 3 พิชิตมิชชั่น จะเป็นการ
มอบภารกิจให้นักเรียนได้ปฏิบัติ ซึ่งภารกิจที่มอบในแต่ละครั้งจะมีความแปลกใหม่และแตกต่างกันออกไป นักเรียน
จึงมีความตื่นเต้น ชื่นชอบ สนุกสนานจากการปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมการเรียนรู้ จากการสรุปข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ที่นักเรียนได้เขียนไว้ในส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยส่วนมากพบว่า นักเรียนมีความสนุกสนานจาก
การเรียน ได้รับความรู้และมีความชื่นชอบวิทยาศาสตร์มากขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในรายการ
ประเมิน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตนเองระหว่างการร่วมกิจกรรม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 (S.D. = 0.81) เนื่องจาก
นักเรียนส่วนมากจะไม่ค่อยกล้าแสดงออก มีความรู้สึกเขินอาย ไม่ค่อยกล้าตอบคาถาม เพราะไม่มั่นใจในคาตอบของ
ตัวเอง กลัวว่าคาตอบที่ตอบไปจะผิดและกลัวเพื่อนล้อ คนที่ตอบคาถามก็จะเป็นคนเดิม ๆ แต่โดยรวมนักเรียนความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้จาก
ความสนใจและธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เหมาะกับความสามารถของนักเรียนและสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่เรียน นักเรียนจึงสามารถเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือภารกิจที่ครูมอบหมายให้ได้ด้วยตนเอง ในกา รปฏิบัติ
ภารกิจนักเรียนจะต้องปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยส่งให้ คือ Vondere go, Gamilab และ Quizizz ซึ่งจะมีตัวละครที่
ดึงดูด น่าสนใจ แปลกใหม่ นักเรียนจะมีความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อได้ปฏิบัติภารกิจ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่น่า
เรียน ไม่ตึงเครียด นักเรียนสามารถพูดคุยหรือสอบถามครูได้เมื่อมีข้อสงสัย ส่ง เสริมให้นักเรียนได้รับความรู้อีกทั้งยัง
มีความสุข สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ย ของ อภิสิทธิ์ เจริญชัย (2563) ศึกษาการส่งเสริม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์โดยใช้เกมิฟิเคชันร่วมกับสื่อสังคม สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 โรงเรียนมัธยมวานร
นิวาส ที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาก เนื่องจากเครื่องมือและสื่อที่ใช้ คือ Classdojo
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ และเกมิฟิเคชันยังทาให้บรรยากาศในการเรียนเอื้ออานวย
และส่งเสริมการเรียนรู้ และมีความสุขกับการเรียน อีกทั้งครูไม่ปิดกั้นความคิดหรือจินตนาการ มีความเป็นกันเอง
จึงทาให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเอง ได้มีส่วนร่วม นักเรียนจึงสนุกกับการเรียน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชั น ที่ได้นากลไกของการเล่นเกม
มาช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน มีความกระตือรือร้นและอยากจะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง
ๆ ที่ครูผู้สอนจัดขึ้น ครูผู้สอนจึงต้องจัดเตรียมกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ท้าทาย เพื่อให้นักเรียน ไม่เกิดความ
เบื่อหน่ายและมีแรงกระตุ้นในการเรียนครั้งต่อ ๆ ไป
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นการนาเอากลไกของเกมมาใช้
ดังนั้น ผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ให้ชัดเจน และควรคานึงถึงเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม เช่น เผื่อเวลา
ในการทาภารกิจต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม ผู้เรียนสามารถทาภารกิจได้อย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชั น ไปทดลองใช้ในรายวิช าอื่น
เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่แตกต่างกัน
เอกสารอ้างอิง
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3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 2) เพื่อ ศึกษา
ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/2 (ห้ อ งเรี ย น LMS) ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาภาคเรี ย นที่ 2
ปีการศึกษา 2564 จานวน 36 คน โรงเรียนอนุกูลนารี อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้รูปแบบการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
2) แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนที่มีคะแนน
ผ่าน
เกณฑ์ ร้ อ ยละ 70 ในวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 จ านวน 36 คน มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.59 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.83
วงจรปฏิบัติการที่ 2 จานวน 36 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 คิดเป็นร้อยละ 78.39 2) นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: แรงจูงใจในการเรียน / การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ / เกมิฟิเคชัน
Abstract
This research aims 1) to develop the learning motivation of matthayomsuksa 3 students
who are managed science learning by applying the concept of gamification to pass a score of 70
percent and 2) to study students' satisfaction with science learning activities by applying
gamification concepts. The target group in the research ware 36 students in matthayomsuksa 3
students 3/2 (LMS classroom) who were studying the second semester of the 2021 academic year,
Anukulnaree School, Mueang Kalasin District, Kalasin Province, using a classroom action research
model Research tools include 1) Learning Management Plan by applying gamification concepts.
2) Motivational measurements, 3) Satisfaction questionnaires. Statistics used to analyze data
include percentage, average, and standard deviation. the results showed that 1) 36 students were
motivated and had passed 70 percent in the first operating cycle, having with an average of 3.59,
which was calculated as 71.83 percent of the second operating cycle, with an average of 3.92
as equal as 78.39 percent. 2) Students are satisfied with organizing science learning activities by
applying the concept of gamification at a very high level.
Keywords: Learning Motivation / Science Learning Management / Gamification
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บั น การจั ด การเรี ย นการสอนในยุ ค ศตวรรษที่ 21 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยพั ฒ นาการมี ส่ ว นร่ ว ม
ในชั้นเรียนของผู้เรียนด้วยการสร้างแรงจูงใจ เพื่อทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีความหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เรียน
ในยุคนี้เติบโตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน การนาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อจัดการเรียน
การสอนจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างมากที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน โดยเฉพาะการเรียนผ่านออนไลน์ บ่อยครั้ง
มีปัญหาติดขัดและต้องใช้ความอดทนในการเรียน ดังนั้นผู้สอนต้องใช้วิธีการสอนที่แตกต่างกันและช่วยให้ผู้เรียน
มี ค วามกระตื อ รื อ ร้ น ด้ ว ยการสร้ า งแรงจู ง ใจและการมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ แนวโน้ ม ในปั จ จุ บั น มี น วั ต กรรม
ทางการศึ ก ษามากมาย หนึ่ ง ในนั้ น ก็ คื อ เกมิ ฟิ เ คชั น เป็ น การใช้ ก ลไกของเกมในบริ บ ทที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเล่ น เกม
ซึ่งเกมิฟิเคชันเป็นเพียงวิธีการที่ถูกนามาใช้ในทางการศึกษาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง (Dicheva, et al., 2015)
เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2002 โดย Nick Pelling เป็นผู้คิดค้น แต่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ต่อมาในปี ค.ศ.2010 เริ่มเป็นที่รู้จักและ
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย รวมถึงประสบความสาเร็จทางด้านธุรกิจและทางด้านการศึกษา ซึ่งการใช้เกมิฟิเค
ชั น ได้ ถู ก น ามาใช้ ใ นกิ จ กรรมทางการตลาดก่ อ น จากนั้ น จึ ง ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ นกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
โดยการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ ให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีการแข่งขัน การร่วมมือ การค้นหา การบอกเล่า
เรื่องราว โดยยึดหลักการใน การสร้างความสนุก ความท้าทายในการเล่นเกมที่ผู้เล่นจะต้องมีทั้งแพ้และชนะ ซึ่งเกม
ส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างการให้รางวัลเพื่อเป็นสิ่งจูงใจ รางวัลจะเป็นตัวดึงดูดให้ผู้เล่นทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้าไป
เรื่อย ๆ และเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ มีความต้องการในการเอาชนะ การได้รับรางวัลจะทาให้รู้สึกภาคภูมิใจใน
ขณะที่การแก้หรือความล้มเหลวจะสร้างความรู้สึกด้านลบกับตัวผู้เล่น เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกพ่ายแพ้นั้นผู้เล่นจึง
เกิดพฤติกรรมการเล่นหรือการพยายามทาซ้าไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเอาชนะหรือได้รางวัลที่ปรารถนา (Kapp, 2012)
แรงจู ง ใจในการเรี ย นเป็ น องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเรี ย นรู้ นั ก เรี ย นจะเกิ ด การเรี ย นรู้
อย่างกระตือรือร้นและเอาใจใส่ต่อการเรียนด้วยความเต็มใจนั้น ย่อมจะต้องอาศัยแรงจูงใจเป็นพื้นฐานที่สาคัญเสมอ
แรงจู ง ใจจึ ง เป็ น ตั ว กระตุ้ น ที่ ท าให้ นั ก เรี ย นเกิ ด พฤติ ก รรมที่ มี เ ป้ า หมายและท าให้ พ ฤติ ก รรมนั้ น คงอยู่
วรรณี ลิมอักษร (2551) กล่าวไว้ว่า การจูงใจเป็ นการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เมื่อมีการ
กระทาหรือได้ปฏิบัติงานตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้รับสิ่งตอบแทนตามที่บุคคลต้องการ โดยที่ผู้รับมีความพึงพอใจ
ตามมา ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงมีแรงจูงใจเป็นตัวกาหนดระดับและทิศทางของพฤติกรรม เพื่อใ ห้
นักเรียนมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในทิศทางที่สูงขึ้นจนประสบความสาเร็จในการเรียนได้ด้วยดี
แนวคิดเกี่ยวกับเกมที่กาลังได้รับความสนใจและใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการธุรกิจนั้น คือ แนวคิด
เกมิฟิเคชัน (Gamification) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะถูกนามาประยุกต์ให้เข้ากับวงการการศึกษาโดยใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เกมิฟิเคชันเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม
มากขึ้น (Glover, 2013) การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดเกมิฟิเคชันเป็นการประยุกต์นาเอา
องค์ประกอบของเกมมาทาให้เกิดขึ้นกับสถานการณ์ ที่ไม่ใช่เกม ซึ่งรวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน
ของครูผู้สอน โดยองค์ประกอบของแนวคิด เกมิฟิเคชัน ได้แก่ 1) คะแนนสะสม (Points) 2) เหรียญตราสัญลักษณ์
(Badges) 3) ระดั บ ขั้ น ( Level) 4) ตาราง อั น ดั บ ( Leaderboard) และ 5) ค วามท้ า ทาย ( Challenges)
จากองค์ประกอบตามแนวคิดเกมิฟิเคชันที่กล่าวมานั้น อยู่บนพื้นฐานของหลักพฤติกรรมศาสตร์แ ละจิตวิทยาของ
มนุษย์ที่มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการเล่น เพื่อให้ผู้ที่ใช้งานสามารถใช้เวลากับเกมได้โดยไม่เกิด
ความรู้สึกเบื่อและมีความรู้สึกร่วมไปกับการทากิจกรรม (วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง, 2556) และยังสอดคล้องกับทฤษฎี
การวิเคราะห์แบบแปดเหลี่ยม คือ 1) ความหมาย (Meaning) 2) ความสาเร็จ (Accomplishment) 3) การเพิ่ม
ความสามารถ (Empowerment) 4) ความเป็นเจ้าของ (Ownership) 5) อิทธิพลของสังคม (Social Influence)
6) ความขาดแคลน (Scarcity) 7) ความไม่แน่นอน (Unpredictability) และ 8) การหลีกเลี่ยง (Avoidance)
จากสภาพปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS)
โรงเรียนอนุกูลนารี โดยการสังเกตจากการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยงและการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน
พบว่า ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรีย นรู้ ผู้เรียนลอกการบ้านเพื่อน เล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียน ไม่ ส่งงาน
คุยกันในขณะที่ครูกาลังสอน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดแรงจูงในในการเรียน ของ นิภารัตน์ รูปไข่ (2557) จานวน 10 ข้อ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้อง LMS) จานวน 36 คน พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจในการเรียน
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 คิดเป็น ร้อยละ 57.40 แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลว่า นักเรียนห้องนี้มีแรงจูงในในการเรียน
อยู่ในระดับปานกลาง มีนักเรียนจานวน 19 คน ที่มีค่าเฉลี่ยที่ต่ากว่า 2.87 และเมื่อใช้เกณฑ์ในการวัดแรงจูงใจ
ในการเรียนอยู่ที่ร้อยละ 70 ผลปรากฏว่ามีนักเรียนจานวน 30 คน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
จากเหตุ ผ ลที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาแรงจู ง ใจในการเรี ย นและการน าแนวคิ ด
เกมิฟิเคชันมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน เพราะนอกจากจะกระตุ้นให้นักเรียนมีความ
พยายามด้านการเรียนแล้วยังใช้เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการเรียนได้ดีอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุกูล
นารี อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ จานวน 36 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
2. ด้านเนื้อหา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) มาตรฐาน ว 2.1 ตัวชี้วัด
ม.3/1,ม.3/3,ม.3/4,ม.3/5,ม.3/6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจาวัน
3. ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
กรอบวิธีดาเนินการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบวิธีดาเนินการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ตามแนวคิดของ
Kemmis and McTaggart (1990, อ้ า งถึ ง ใน ยาใจ พงษ์ บ ริ บู ร ณ์ , 2537) มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
การจั ด การเรี ย นรู้ ต ามแนวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/2
(ห้องเรียน LMS) โรงเรียนอนุกูลนารี โดยดาเนินตามขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
วิ เ คราะห์ ปั ญ หาการเรี ย นการสอน และศึ ก ษาบริ บ ทของโรงเรี ย นอนุ กู ล นารี แ ละห้ อ งเรี ย น
ที่จะศึกษาหรือห้องเรียนกลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูลพื้นฐานบริบทโรงเรียนและนั กเรียน ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2560) ก าหนดเนื้ อ หาสาระวิ ท ยาศาสตร์
ที่จะนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการสร้างเครื่องมือ และหาคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action)
ดาเนินการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งเป็น 2 วงจรปฏิบัติการ
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกตการณ์ (Observation)
ดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลขณะที่ทาการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการใช้แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ขั้นที่ 4 ขั้นการสะท้อนผลปฏิบัติการ (Reflect)
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ จะประเมิ น ผลการจั ด การเรี ย นรู้ จ ากแบบวั ด แรงจู ง ใจ
ในการเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการสะท้อนผลการวิจั ย โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ นามาสรุปผลและ
หาสาเหตุของปัญหาร่วมกับครูพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมและ
พัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการถัดไป
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดเกมิฟิเคชัน วงจรปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง วัสดุรอบตัว
จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง เรื่อง การเกิดปฏิกิริยาเคมี จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง เรื่อง กฎทรงมวล จานวน 1 แผน
2 ชั่วโมง วงจรปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาดูดความร้อนและปฏิกิริยาคายความร้อน จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง
เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว 1 จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง และเรื่อง ปฏิกิริยาเคมีรอบตัว 2 จานวน 1 แผน 2 ชั่วโมง
รวมทั้งหมดจานวน 6 แผน 12 ชั่วโมง และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-6 ได้หาคุณภาพด้านความเหมาะสมของแผน
ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 4.50 4.47 4.47 4.50 และ 4.50 ตามลาดับ
2. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิท ยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
เกมิฟิเคชัน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นแบบสอบถามแบบใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง ตั้งแต่ 0.33–1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการตามวงจรปฏิบัติการ 2 วงจรปฏิบัติการ โดยแต่ละวงจรมีขั้นตอน
ดังนี้
1. วงจรปฏิบัติการที่ 1
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
1) ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาชั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง 2560 ) ก าหนดเนื้ อ หาสาระวิ ท ยาศาสตร์ ที่ จ ะน ามาใช้ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ กั บ นั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกั บแนวทางในการสร้างแบบวั ด
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แรงจู ง ใจในการเรี ย น แบบสอบถามความพึ ง พอใจ เพื่ อ น ามาใช้ ว างแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละเป็ น แนวทาง
ในการแก้ปัญหา
2) ดาเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน 6 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน
ท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Action)
น าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น เรื่ อ ง วั ส ดุ ร อบ ตั ว ,
การเกิดปฏิกิริยาเคมี และกฎทรงมวล มาใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation)
ดาเนินการใช้ เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล ขณะที่ทาการจั ดกิจ กรรมการเรี ยนรู้
โดยการใช้ แ บบวั ด แรงจู ง ใจในการเรีย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด
เกมิฟิเคชัน
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จนครบทั้ง 3 แผนการจัดการเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล จากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย นา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สาเหตุปัญหา เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงและออกแบบการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
2. วงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาและผลการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
เกมิฟิเคชันของวงจรปฏิบัติการที่ 1 แล้วนาจากจุดบกพร่องไปพัฒนา เพื่อใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ต่อไป
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติ (Action)
นาแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน เรื่อง ปฏิกิริยาดูดความร้อนและ
ปฏิ กิ ริ ย าคายความร้ อ น, ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร อบตั ว 1 และปฏิ กิ ริ ย าเคมี ร อบตั ว 2 ที่ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ข้ อ จุ ด บกพร่อง
จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation)
ผู้วิจัยดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูล ขณะที่ทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการใช้ แ บบวั ด แรงจู ง ใจในการเรีย นที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้วิ ท ยาศาสตร์ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แนวคิ ด
เกมิฟิเคชัน
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวม วิเคราะห์
และสรุปข้อมูล จากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและผลการปฏิบัติ เพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาและ
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หลังจากผู้วิจัยได้ดาเนินการ
วิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2 ตามลาดับ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 1 โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ร้อยละ
นักเรียน คะแนน
มาตรฐาน ของค่าเฉลี่ย
(คน) (5 คะแนน)
คะแนน
36

3.59

0.99

71.83

ผ่าน
(คน)
19

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ร้อยละของ ไม่ผ่าน ร้อยละของ
คนที่ผ่าน
(คน) คนทีไ่ ม่ผ่าน
52.78
17
47.22

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนกลุ่ม เป้า หมายจ านวนทั้ง หมด 36 คน มี ค่ า เฉลี่ย คะแนนเท่า กับ 3.59
ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 71.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
จานวน 19 คน ร้อยละของคนที่ผ่านเท่ากับ 52.78 และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 17 คน ร้อยละของคนที่ไม่ผ่านเท่ากับ
47.22
ตารางที่ 2 ผลการวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 2 โดยผู้เรียนประเมินตนเอง
จานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละของ
นักเรียน คะแนน
มาตรฐาน
ค่าเฉลี่ย
(คน) (5 คะแนน)
คะแนน
36

3.92

0.87

78.39

ผ่าน
(คน)
36

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
ร้อยละของ ไม่ผ่าน ร้อยละของ
คนที่ผ่าน
(คน) คนทีไ่ ม่ผ่าน
100.00
-

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้า หมายจ านวนทั้ง หมด 36 คน มี ค่ า เฉลี่ย คะแนนเท่า กับ 3.92
ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 78.39 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลมีจานวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
จานวน 36 คน ร้อยละของคนที่ผ่านเท่ากับ 100.00 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิ ดเกมิฟิเคชัน จ านวน 36 คน โดยใช้ แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน
ลาดับ

รายการ

1

นั ก เรี ย นชอบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
ในการเรียน
นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสม
กับรายวิชาวิทยาศาสตร์

2
3

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

4.44

0.72

มาก

4.47

0.64

มาก

4.58

0.64

มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 (ห้องเรียน LMS) ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน (ต่อ)
ลาดับ

รายการ

4

สื่อที่ใช้จัดการเรียนรู้ทาให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าใจง่าย และกระตุ้นให้
นักเรียนอยากเรียนมากขึ้น
นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองในระหว่างการร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้
นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้
นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหา และมีทักษะการแก้ปัญหา
ด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น
นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้
นั ก เรี ย นสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต
ประจาวันได้
เฉลี่ยรวม

5
6
7
8
9
10

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
พึงพอใจ

4.53

0.60

มากที่สุด

4.47

0.64

มาก

4.00

0.78

มาก

4.64

0.58

มากที่สุด

4.28
4.42

0.73
0.76

มาก
มาก

4.31
4.41

0.70
0.68

มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่ า นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/2 (ห้ อ งเรี ย น LMS) มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.41
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.68 อยู่ ที่ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจมาก เมื่ อ พิ จ ารณาแยกแต่ ล ะรายการ พบว่ า
ลาดับ 7 นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.64
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน ผู้วิจัยนาสรุปผลการวิจัยมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาแรงจู ง ใจในการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่า นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับ
แรงจูงใจในการเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้ ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยการวัดแรงจูงใจในการเรียนก่อนการจั ด
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 2.87 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการ
ที่ 1 มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 36 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 3.69 ร้อยละของค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ
71.83 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 19 คน ร้อยละของคนที่ผ่านเท่ากับ 52.78 และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน
17 คน ร้อยละของคนที่ไม่ผ่านเท่ากับ 47.22 จากข้อมูลการสะท้อนผลในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และการวิเคราะห์
ข้อมูลนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ พบว่า ผู้เรียนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน มักทากิจกรรมอย่างอื่นในขณะที่
ครูสอน ชวนเพื่อนคุยในขณะเรียน ชอบเล่นเกมในโทรศัพท์ ไม่มาโรงเรียน ผู้วิจัยจึงได้นาข้อบกพร่องนี้ไปปรับปรุง
และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน
36 คน มีค่ า เฉลี่ย คะแนนเท่ากับ 3.92 ร้อยละของค่า เฉลี่ย คะแนนเท่ากับ 78.39 เมื่อพิจ ารณาเป็นรายบุคคล
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชานาญ ด่านคา (2560)
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิเคชันออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดอย่างมี
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วิจารณญาณสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี พบว่า ผลของการพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิเคชันออนไลน์ส่งเสริม
พฤติกรรมการเรียนรู้และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถสร้างแรงจูงใจ ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือ ร้น
ในการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในทางบวก และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศุภกร ถิรมงคลจิต (2559) ศึกษาผลของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิ จกรรม
การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชันมีแรงจูงใจในการเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและ
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ต ามแนวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น มี แ รงจู ง ใจในการเรี ย น
หลังการทดลองสู งกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบปกติ ผลวิจัยปรากฏเช่นนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้วิจัยจึงทาการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง ในช่วงเย็นของวันที่มี
การเรี ย นวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ม าโรงเรี ย น เหตุ เ นื่ อ งมาจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19
ในบางพื้นที่ที่ทาให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ มีการตอบคาถามทุกคนโดยที่ คาตอบจะไม่ซ้ากัน
มีของรางวัลเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มระดับการแข่งขันภายในเกม มีการแสดงคะแนนให้นักเรียนทราบเมื่อนักเรียนทา
ภารกิจเสร็จสิ้น และนักเรียนสามารถสะสมเหรียญคะแนนในการตอบคาถามหรือทาภารกิจเสร็จ มาแลกเป็นของ
รางวั ล ได้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ (Skinner, 1971) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมส่ ว นใหญ่ ข องมนุ ษ ย์ เ กิ ด จาก
การได้รับรางวัลหรือการเสริมแรง หลังจากแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยการเรียนรู้มีบทบาทในการกาหนด
ทิศทาง การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดลฤดี ชัยศิริ (2563) ศึกษาการส่งเสริม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่า การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานร่วมกับแนวคิดเกมิฟิเคชัน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน มีความ
สนใจในการเรียน ทาให้ผู้เรียนมีค วามสุ ขจากการทากิจ กรรม สนุกสนานกับภารกิจ ต่า ง ๆ ที่ได้รั บมอบหมาย
และลดความตึงเครียดกับการเรียน
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเกมิฟิเคชัน พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
แนวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.41 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.68
เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการพบว่า ลาดับ 7 นักเรียนได้รับความสุข สนุกสนานจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 รองลงมาคือ ลาดับ 3 นักเรียนคิดว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 91.67 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.64 เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนมีการนาเข้าสู่บทเรียนโดยการเล่นเกม มีการทาภารกิจในด่านต่าง ๆ
เพื่อให้ได้เหรียญคะแนนที่สามารถนามาแลกของรางวัลหรือสะสมเพื่อแลกของรางวัลชิ้ นใหญ่ๆ มีสื่อเข้า มาใช้
ในจั ด การเรี ย นรู้ มี อุ ป กรณ์ ก ารทดลองในการท าภารกิ จ และนั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ท าภารกิ จ ด้ ว ยต นเอง
เป็นรายบุคคลหรือมีการทาภารกิจแบบกลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ขั้นตอนการสอนจาก (ชานาญ ด่านคา, 2560)
โดยมีการสังเคราะห์ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นท้าทายความกล้า ขั้นที่ 2
ขั้นปฏิบัติภารกิจไล่ล่าของวิเศษ และขั้นที่ 3 ขั้นภารกิจเสร็จสิ้นพร้อมไฟจราจร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง
3 ขั้น ทาให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นเกิดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสนุกสนาน ท้าทายสิ่งแปลกใหม่ ไม่น่าเบื่อ
และผู้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ความสุ ข สนุ ก สนานจากการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม (2560) และจุ ฑามาศ มีสุข (2558) ที่กล่า วว่า การจั ดกิจ กรรมการเรียนรู้โดยใช้ แนวคิ ด
เกมิฟิเคชันทาให้การเรียนน่าสนใจ ผู้เรียนสนุกสนาน และทาให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจั ดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ แนวคิ ดเกมิฟิเคชั นที่ได้นากลไกของการเล่นเกมมาช่ วยให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ มีความกระตือรือร้นและอยากจะมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ
ที่ ค รู ผู้ ส อนจั ด ขึ้ น ครู ผู้ ส อนจึ ง ต้ อ ง จั ด เตรี ย มกิ จ กรรมที่ มี ค วามหลากหลาย ท้ า ทาย เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นไม่ เ กิ ด
ความเบื่อหน่ายและมีแรงกระตุ้นในการเรียนครั้งต่อ ๆ ไป
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2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น ให้ กั บ นั ก เรี ย นนั้ น ครู ผู้ ส อน
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง กลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ จ ะใช้ จั ด กิ จ กรรม เนื่ อ งจากหากกลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ ค รู จ ะจั ด กิ จ กรรมนั้ น มี พื้ น ฐาน
ความสามารถและมีแรงจูงใจในการเรียนดีอยู่แล้ว ผลที่ได้อาจจะไม่ได้ส่งผลชัดเจนหรือแตกต่างกันอย่างเด่นชัด
ดังนั้นจึงต้อง ออกแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับความสามารถของกลุ่มนักเรียนที่จะนาไปใช้
3. ครูผู้สอนอาจใช้สื่อที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีในการแสดงผลการเลื่อนลาดับขั้นของนักเรียนแทน
การสะสมเหรียญรางวัลจะช่วยให้นักเรียนสามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็วและเกิดแรงจูงใจในการเรียนและการทา
กิจกรรมเพิม่ มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันที่พัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านอื่นๆ
2. ควรมี ก ารน าการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เกมิ ฟิ เ คชั น ไปทดลองใช้ กับ
นักเรียนในโรงเรียน บริบทอื่น เพื่อศึกษากิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันในบริบทอื่นที่มีความ
แตกต่างกันได้หรือไม่ อย่างไร
3. ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกมิฟิเคชันไปปรับใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมในรายวิชาอื่น หรืออาจใช้แนวคิดนี้ในการบูรณาการกับรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาทีแ่ ตกต่าง
เอกสารอ้างอิง
จุฑามาศ มีสุข. (2558). การจัดการเรียนรู้เพื่ อเสริมสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยใช้เทคนิค
เกมิฟิเคชัน สาหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุกูลนารี.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ชานาญ ด่านคา. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนสังคมเกมิฟิเคชันออนไลน์เพื่ อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้
และการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี . วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ดลฤดี ไชยศิริ. (2563). การส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมกับ
แนวคิดเกมิฟิเคชัน สาหรั บนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 โรงเรี ยนผดุงนารี . วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
นิภารัตน์ รูปไข่. (2557). อิทธิพลของความสามารถในการฟื้นพลังและความกดดันทางวิชาการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีแรงจูงใจในการเรียนเป็นตัวแปรส่งผ่าน. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญญารินทร์ อ่อนนุ่ม. (2560). การสร้างเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหา
เป็นฐานร่วมกับเทคนิคเกมิฟิเคชันสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
ยาใจ พงษ์บริบูรณ์. (2537, มิถุนายน-กันยายน). การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research). วารสารศึกษาศาสตร์,
17(12), 11-15.
วรรณี ลิ ม อั ก ษร. (2551). จิ ต วิ ท ยาการศึ ก ษา (พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 4). สงขลา: ภาควิ ช าจิ ต วิ ท ยาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ.
วรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง. (2556). Marketing Ideas ไอเดียการตลาดพลิกโลก กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย.
ศุภกร ถิรมงคลจิต. (2559, ตุลาคม-ธันวาคม). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดเกมิฟิ
เคชัน เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง
การศึกษา, 11(4), 450-464.
Dicheva, D., Dichev, C., Agre, G., & Angelova, G. (2015). Gamification in Education: a systematic
mapping study. Educational Technology & Society, 18(3), 75-89.
Glover, I. (2013). Play as you learn: gamification as a technique for motivating learners. Sheffield
Hallam University Research Archive. 1999-2008.

255

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
Kapp, Karl M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-Based Methods and
Strategies for Training and Education. John : Wley and Sons.
Skinner,B.F. (1971). Beyond freedom and dignity. New York: Knopf.

256

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
The Development of Critical Thinking Ability for Mattayomsuksa 3 Applying
The Inquiry-Based Learning (4Es) Under The Epidemic Situation of The COVID-19
อรปรียา วงศ์สุพรหม1 ทิพย์อุบล ทิพเลิศ2 และ วิศรุต พยุงเกียรติคุณ3
Onpreeya Wongsuphrom1, Tipubon Tippalert2 and Wisarut Payoungkiattikun3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 มีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทุกคน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ที่ระดับพึงพอใจมาก
คาสาคัญ: ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ / รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4Es / ความพึงพอใจ / วิจัยเชิงปฏิบัติการ
Abstract
This classroom action research aimed to develop the ability of critical thinking, apply the concept
of inquiry-based learning under the covid-19 pandemic, pass the prescribed criterion of 70%, and study the
satisfaction of Mattayomsuksa 3 students towards the applied inquiry-based learning management plans. The
target group was 24 Mattayomsuksa 3 students during the second semester of the academic year 2021.
Research instruments were 6 applied inquiry-based learning management plans, critical thinking ability tests,
a student interviews form, and a questionnaire of satisfaction form. The statistics used are percentage,
average, and standard deviation. The results showed that at the first spiral, 17 students, or 70.83% passed
critical thinking ability. In the second spiral, all students passed critical thinking ability. Students had very
satisfied with the applied inquiry-based learning management plans.
Keywords: Critical Thinking Ability / 4Es model / Satisfied / Classroom Action Research
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันโลกเผชิญหน้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประชากรโลกเป็นวงกว้าง นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง ส่งผลทาให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบการศึกษาใน
หลายด้าน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ได้ตามปกติ จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้สังเกตการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัด
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สกลนคร ส่ วนใหญ่ มี ความสามารถในการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณที่ ค่ อนข้ างน้ อย ซึ่ งความสามารถในการคิ ดอย่ าง
มีวิจารณญาณดังกล่าวมีความสาคัญต่อการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2-6)
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ พบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (inquiry-based learning) ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบสอบ ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคาถาม เกิดความคิดและลงมือสืบเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อ
นามาประมวลหาคาตอบหรือข้อสรุปด้วยตนเอง ผู้สอนมีหน้าที่ช่วยอานวยความสะดวกในการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ให้แก่
นักเรียน (ทิศนา แขมมณี, 2557, หน้า 141) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มี 5 ขั้น และ 7 ขั้น โดยขั้นตอน
สาคัญในการประเมินผู้เรียนอยู่ในขั้นตอนที่ 5 สาหรับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) และ ขั้นตอนที่ 6
สาหรับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) ในขณะที่การเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานระหว่าง ONLINE และ ON–SITE ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนกาหนดไว้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทาให้
การประเมินผู้เรียนในขั้นตอนสุดท้ายค่อนข้างยากลาบาก อาจส่งผลให้การวัดผลการเรียนรู้เกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงนาขั้นประเมินผล (Evaluation) สอดแทรกเข้ากับทุกขั้นการจัดการเรียนรู้ นาไปสู่การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ซึ่งมี 4 ขั้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน (Engagement) ขั้นที่ 2 ขั้นสารวจและ
ค้นหา (Exploration) ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายความรู้ (Explanation) และขั้นที่ 4 ขั้นขยายคิด (Extend) (ภาพที่ 1) จากเหตุผล
ดังกล่าวมีนักวิจั ยทางการศึ กษาได้ ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ 4E มาใช้ผลปรากฏว่า สามารถพัฒนาการคิ ดได้
(Marshall , et al., 2009 และ สิรินรัตน์ ธีระเมธากุล, 2562)
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
มาพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เมื่อรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน และสามารถวิเคราะห์
ข้อมูลเนื้อหา พิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้อย่างมีเหตุผล ไตร่ตรองอย่างรอบคอบได้ด้วยตนเอง

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์
ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70
2. เพื่ อศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ โดยประยุ กต์ ใช้
แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es)
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านเนื้อหา
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว23102 เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สาหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564, หน้า 127-142)
จานวน 6 แผน เวลาสอน 12 ชั่วโมง
2. ด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ในการวิจัยครั้งนี้ 1 ปีการศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ได้ปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mc
Target (วีระยุทธ์ ชาตะกาญจน์, 2558) แต่ละวงจรปฏิบัติการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 วางแผน (Planning)
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observation) และขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) (ภาพที่ 2)
ผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาเป็นวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 2 วงจรปฏิบัติการ ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1
ขั้นที่ 1 วางแผน (Planning)
1) สารวจปัญหาสาคัญเกี่ยวกับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
2) ศึ กษา และวิเคราะห์ ตามตัวชี้ วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ตามหลั กสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) สาหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา
2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564, หน้า 127-142)
เพื่อกาหนดเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ที่จะนามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
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3) ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลักการ เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้ องกั บแนวทางใน แบบทดสอบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสัมภาษณ์ เพื่อนามาใช้วางแผนการจัดการเรียนการสอน และเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการวิจัย
4) ดาเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การสืบเสาะหาความรู้ (4Es) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
สืบเสาะหาความรู้ (4Es) ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
5) นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบ ความถูกต้องของเนื้อหา
6) ผู้วิจัยนาเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ มาใช้โดยผู้วิจัยได้ แบ่งแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจรปฏิบัติการ
7) น าแผนการจั ดการเรี ยนรู้ และเครื่ องมื อที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ น ไปขอค าปรึ กษาจากผู้ เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาพร้อม ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action)
ดาเนินการสอนตามวงจรปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
จานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 1 (2 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 (1 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 3 (3 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observation)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสัมภาษณ์นักเรียนโดย
1) นาแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1
ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
2) นาแบบสัมภาษณ์นักเรียนไปสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมายที่มีคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
1) วิเคราะห์คะแนนแบบทดสอบความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสัมภาษณ์
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่สัมภาษณ์นักเรียนสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2) นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลและตรวจสอบกระบวนการวิจัยที่
ดาเนินการมาว่าประสบความสาเร็จ หรือเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่เป็นข้อจากัดหรือไม่
3) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป อภิปรายร่วมกับครูพี่เลี้ยงและผู้สังเกตการณ์ เพื่อหาข้อสรุปสาเหตุ
ของปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และวางแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2
วงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 1 วางแผน (Planning)
1) นาผลที่ได้จากการสะท้อนปัญหาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข แผนการจัดการเรียนรู้
และแนวทางในการดาเนินงานวิจัย
2) ดาเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ตามขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย
3) นาเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
4) ผู้วิจัยนาเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบ นามาใช้โดยผู้วิจัยได้แบ่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจรปฏิบัติการ
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5) นาแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปขอคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณา
ความเหมาะสมของเนื้อหาพร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action)
ดาเนินการสอนตามวงจรปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
(4Es) จานวน 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพลังงานไฟฟ้า กาลังไฟฟ้า (2 ชั่วโมง)
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย (1 ชั่วโมง)
ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observation)
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ
ในการเก็บข้อมูล นาแบบทดสอบความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณเรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุ ดที่ 2
ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)
1) ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดการ
สืบเสาะหาความรู้ (4Es)
2) นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลและตรวจสอบกระบวนการวิจั ย
ที่ดาเนินการมาว่าประสบความสาเร็จ เกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดที่เป็นข้อจากัดหรือไม่
3) นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและจดบันทึกมาวิเคราะห์สรุป อภิปรายเพื่อหาข้อสรุปว่า การจัดการ
เรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่าง มีวิจารณญาณได้หรือไม่
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายในการวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ยได้ มาโดยวิ ธี การเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 24 คน ณ โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสกลนคร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการสอน ด้านเนื้อหา และด้านการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสม
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบทดสอบสร้างขึ้นโดย
ผู้วิจัยพัฒนาตามแนวคิดแบบทดสอบการวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามแบบทดสอบมาตรฐานของ
Cornell Critical Thinking Test Level Z และ Watson – Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA) ตามแนวทฤษฎี
ของ วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson & glaser, 1964, p.26) ซึ่งเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 2 ชุด
จานวน 20 ข้อ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้
ด้านที่ 1 ความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inferences)
ด้านที่ 2 การระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumption)
ด้านที่ 3 การนิรนัย (Deduction)
ด้านที่ 4 การตีความ (Interpretation)
ด้านที่ 5 การประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of arguments)
3. แบบสัมภาษณ์นักเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยวัดด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดสืบเสาะหาความรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 99-100) นาคะแนนที่ได้มา
แปลความหมาย โดยวิเคราะห์แปลความหมายของคะแนนมีเกณฑ์แปลผล ดังนี้

261

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนทาวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สารวจปัญหาสาคัญเกี่ ยวกั บความสามารถในการคิ ดอย่างมี วิจารณญาณ พร้อมทั้งวิ เคราะห์
ถึงสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น
2) ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้นักเรียน ก่อนการทาวิจั ย
รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบเพื่อหากลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
2. ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลขณะทาวิจัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ ใช้แนวคิ ดการสื บเสาะหาความรู้
ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามลาดับ
2) ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ แบบสัมภาษณ์นักเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
3) น าข้ อมู ลที่ ได้ มาร่ วมกั นอภิ ปรายเมื่ อสิ้ นสุ ดแต่ ละวงจรปฏิ บั ติ การ พร้ อมทั้ งปรั บปรุ งแก้ ไข
ข้อบกพร่องเพื่อใช้ในวงจรต่อไป จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลและตรวจสอบ
วิเคราะห์สรุป อภิปรายร่วมกับครูพี่เลี้ยง ผู้วิจัยดาเนินการประเมินความสามารถในการคิดอย่างมีวิ จารณญาณของนักเรียน
ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ แล้วนาผลการวิจัยที่ได้ไปอภิปรายผลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
1) ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจแบบทดสอบ
วัดความสามารถในความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (x̅) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่ า ร้ อ ยละ (%) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ เกณฑ์ ที่ ก าหนด
คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 จะดาเนินการต่อในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ต่อไป
2) ความความพึ งพอใจต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ โดยประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดการสื บเสาะหาความรู้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Scale) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลแบบสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และข้อมูลที่ได้
จากการอภิปรายร่วมกับครูพี่เลี้ยงและผู้สังเกตการณ์ เพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้วงจรปฏิบัติการที่ 1 นามา
ปรับปรุงแก้ไข ในวงจรปฏิบัติการต่อไปและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัย
ไม่ได้ทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสาหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ของอรพิณ พัฒน
ผล (2551) มาใช้ทดสอบเพื่อหากลุ่มเป้าหมายของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 70 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 68.57 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ทฤษฎีรวมถึงงานวิจัยต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปสร้างเครื่องมือใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 เสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ด้านเนื้อหา ด้านการวัดและการประเมินผล เพื่อพิจารณาหาค่าความเหมาะสมของแต่ละแผน โดย
ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.40 และส่วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ 0.92 ผลการประเมิ นความเหมาะสมของแผนการจั ดการเรี ยนรู้ ที่ 2 มี ความเหมาะสม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 และผลการประเมินความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีความเหมาะสมมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85
2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 1 ผู้วิจัยได้นาไปประเมิน
หาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 0.77 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบ
ที่สามารถนาไปใช้ได้ 3) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้นาแบบสัมภาษณ์ไปประเมินหาค่าความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยผลการประเมินค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสัมภาษณ์อยู่ที่ 1.00 ซึ่งถือว่าเป็นแบบสัมภาษณ์
ที่สามารถนาไปใช้ได้ และ 4) แบบทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
(4Es) เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยผล
การประเมิน ความสอดคล้องของแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ที่ 0.90 ซึ่งถือว่าสามารถนาไปใช้ได้
จากนั้นผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนแห่ง
หนึ่งในจังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนักเรียนกลุ่ มเป้าหมายจานวน 24 คน โดยผลการทดสอบความสามารถในการคิ ดอย่ าง
มีวิจารณญาณวงจรปฏิบัติการที่ 1 ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณวงจรปฏิบัติการที่ 1
จานวน
คะแนน
นักเรียน
เต็ม
(คน)
24

20

คะแนนเฉลี่ย
(𝐱̅)
14.57

ร้อยละ
(%)
72.85

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนที่ผ่าน
(คน)
17

ร้อยละ
(%)
70.83

นักเรียนที่ไม่ผ่าน
(คน)
7

ร้อยละ
(%)
29.17

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนทั้งหมด จานวน 24 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.85
ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคลพบว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 70.83
และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด และเมื่อนามา
วิเคราะห์เป็นรายด้าน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแยกเป็นรายด้านในวงจรปฏิบัติการที่ 1
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inferences)
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumption)
ด้านการนิรนัย (Deduction)
ด้านการตีความ (Interpretation)
ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of arguments)

คะแนนเฉลี่ย
(𝐱̅)
2.46
3.26
3.57
2.69
2.60

ส่วนเบี่ยงเบน ร้อยละ
มาตรฐาน
(%)
0.61
61.43
0.61
81.43
0.50
89.29
0.63
67.14
0.60
65.00

เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ด้านการนิรนัย ด้านการตีความ ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46
3.26 3.57 2.69 และ 2.60 คะแนน ตามลาดับ (ตารางที่ 2) โดยด้านการนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และด้านความสามารถ
ในการสรุปอ้างอิงคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 7 คน
ไปปรั บปรุ งพั ฒนาและข้ อบกพร่ อง เพื่ อสร้ างเครื่ องมื อแล้ วน าไปใช้ ในวงจรปฏิ บั ติ การที่ 2 โดยเครื่ องมื อที่ ใช้ ใน
วงจรปฏิบัติการที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน ด้านเนื้อหา ด้านการ
วั ดและการประเมิ นผล เพื่ อพิ จารณาหาค่ าความเหมาะสมของแต่ ละแผน โดยผลการประเมิ นความเหมาะสมของ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 64
ผลการประเมินความเหมาะสม ของแผนการจั ดการเรียนรู้ที่ 5 มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 มีความเหมาะสม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2) แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เรื่อง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชุดที่ 2 ผู้วิจัยได้นาไปประเมินหาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) อยู่ที่ 1.00 ซึ่งถือว่าเป็นข้อสอบที่สามารถนาไปใช้ได้ และผู้วิจัยได้นาเครื่องมือ
ที่สร้างขึ้นไปใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจานวน 7 คน
โดยผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณวงจรปฏิบัติการที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณวงจรปฏิบัติการที่ 2
จานวน คะแนน คะแนนเฉลี่ย
นักเรียน เต็ม
(𝐱̅)
(คน)
24

20

16.34

ร้อยละ
(%)
81.70

ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
นักเรียนที่ผ่าน
(คน)
24

ร้อยละ
(%)
100

นักเรียนที่ไม่ผ่าน
(คน)
-

ร้อยละ
(%)
-

จากตารางที่ 3 พบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนทั้งหมดจานวน 24 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.34 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของคะแนนเต็ม เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า มีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ และเมื่อนามาวิเคราะห์เป็นรายด้าน
ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแยกเป็นรายด้านในวงจรปฏิบัติการที่ 2
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง (Inferences)
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumption)
ด้านการนิรนัย (Deduction)
ด้านการตีความ (Interpretation)
ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง (Evaluation of arguments)

คะแนนเฉลี่ย
(𝐱̅)
2.86
3.60
3.71
3.23
2.94

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.49
0.50
0.46
0.43
0.59

ร้อยละ
(%)
71.43
89.29
92.86
80.71
73.57

เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณรายด้าน พบว่า ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น ด้านการนิรนัย ด้านการตีความ ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.86 3.60
3.71 3.23 และ 2.94 คะแนน ตามลาดับ โดยด้านการนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง
มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (ตารางที่ 4) เช่นเดียวกับวงจรปฏิบัติการที่ 1
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณแยกเป็นรายด้านของวงจรปฏิบัติการที่ 1
และวงจรปฏิบัติการที่ 2
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
1.
2.
3.
4.
5.

ด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น
ด้านการนิรนัย
ด้านการตีความ
ด้านการประเมินข้อโต้แย้ง

คะแนนเฉลี่ย
วงจรปฏิบัติการที่ 1
(𝐱̅)
2.46
3.26
3.57
2.69
2.60

คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น
วงจรปฏิบัติการที่ 2 ร้อยละ
(%)
(𝐱̅)
2.86
16.26
3.60
10.43
3.71
3.92
3.23
20.07
2.94
13.07
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
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เมื่ อพิ จารณาความสามารถในการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณเป็ นรายด้ า นของวงจรปฏิ บั ติ การที่ 1 และ
วงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่ า ด้ านความสามารถในการสรุ ปอ้ างอิ งมี คะแนนเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 16.26 ด้ านการระบุ ข้ อตกลงเบื้ องต้ น
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 ด้านการนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 ด้านการตีความมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07 และด้านการประเมินข้อโต้แย้งมีคะแนนเฉลี่ ยเพิ่ มขึ้นร้อยละ 13.07 (ตารางที่ 5) นอกจากนั้น
ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 3 นาไปใช้กับนักเรียนระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังวงจรปฏิบัติการที่ 2 ปรากฏผลดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการศึ กษาความพึ งพอใจของนั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มี ต่ อการจั ดการเรี ยนรู้ โดยประยุ กต์ ใช้
แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es)
ลาดับ

รายการ

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและให้คาปรึกษาเพื่อนาไปสู่การ
1
แก้ปัญหา
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยนความรู้
2
ซึ่งกันและกัน
นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของครู และเพื่อนกระตุ้นให้เราเกิดประเด็น
3
ความคิดใหม่ๆ มากขึ้น
นักเรียนรับฟังความคิดเห็นเพื่อนขณะอภิปราย และสนใจในประเด็นที่
4
เพื่อนตอบ
นักเรียนสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนาไปใช้กับ
5
ทักษะด้านอื่นได้
ด้านรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
6 นักเรียนสามารถกาหนดปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
7 ครูกระตุ้นให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้อย่างถูกต้องโดยใช้เหตุผล
8 กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงกับความรู้
9
เดิม
10 กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้นักเรียนมีความสนใจเรียน
เฉลี่ยรวม

คะแนน ส่วน
ระดับความ
เฉลี่ย เบี่ยงเบน
พึงพอใจ
(𝐱̅) มาตรฐาน
4.09

0.73

มาก

3.80

0.82

มาก

3.74

0.73

มาก

3.86

0.76

มาก

3.77

0.76

มาก

3.51
3.97
4.00

0.65
0.81
0.79

มาก
มาก
มาก

3.83
4.06
3.86

0.81
0.79
0.77

มาก
มาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 6 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ในภาพรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 คะแนน และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการพบว่า ลาดับ 2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม และให้
คาปรึกษาเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหามีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 4.09 คะแนน และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยดังกล่าวผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
แนวคิ ดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ผู้วิจั ยได้นา
กระบวนการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ การตามแนวคิ ดของ Kemmis & Mc Taggart (วี ระยุ ทธ์ ชาตะกาญจน์ , 2558 หน้ า 29-49)
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ซึ่ งประกอบไปด้ วย 4 ขั้ นตอน คื อ ขั้ นที่ 1 วางแผน (Planning) ขั้ นที่ 2 ปฏิ บั ติ การ (Action) ขั้ นที่ 3 สั งเกตการณ์
(Observation) และขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) เป็นวงจรต่อเนื่องกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 วงจรปฏิบัติการ ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเฉลี่ยเท่ากับ 14.54 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 7 คน เมื่อนาคะแนนมาวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิงมีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด (ตารางที่ 2) ผู้วิจัย
จึงได้นาแบบสัมภาษณ์นักเรียนไปสัมภาษณ์นักเรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 (จานวน 7 คน) พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่
ไม่กล้าตัดสินข้อมูลว่าข้อมูลนั้นสมเหตสมผลหรือไม่ ไม่สามารถตอบคาถามโดยการอ้างเหตุผลได้ ในขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้ นักเรียนไม่สามารถตอบคาถามโดยการอ้างเหตุผลสนับสนุน เพื่อตัดสินและลงข้อสรุป จึงนาไปสู่ข้อบกพร่องใน
ขั้นตอนการขยายคิด อีกทั้งนักเรียนยังไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่กล้าตัดสินใจด้วยตนเอง ทาให้
นักเรียนไม่สามารถนาความรู้ดังกล่าวมาประเมิน และตัดสินความถูกต้องของข้อมูลนั้นได้ จึงนาไปสู่ข้อบกพร่องในขั้นตอน
การขยายคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson & glaser, 1964, p.10) ได้กล่าวว่า การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณเป็นกระบวนการคิดที่ประกอบด้วย เจตคติ ความรู้และทักษะโดยเน้นที่เจตคติในการแสวงหาความรู้การ
ยอมรับการแสวงหาหลักฐานมาสนับสนุนข้ออ้าง ใช้ความรู้ในอ้างเหตุผลของข้อมูล อย่างมีหลักการตามข้อมูลหลักฐานที่มี
และตัดสินความถูกต้องของข้อมูลอย่าง มีเหตุมีผลและเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนที่ 4-6 ในขั้นอธิบายความรู้ (Explanation) โดยเน้นกระบวนการที่ให้ผู้เรียนอภิปรายข้อมูล ตีความ อธิบาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดโต้แย้ง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพิจารณาข้อเท็จจริง
หลายแง่มุม ในขั้นขยายคิด (Extend) โดยเน้นกระบวนการประเมินข้อมูล การอ้างอิงข้อมูลอย่างมีเหตุผล ตัดสินข้อมูลเพื่อ
ลงข้อสรุป และการนาผลสรุปไปประยุกต์ใช้โดยผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนพิจารณาข้อมูลฝึกคิด โดยผู้สอนตั้งประเด็น แล้วให้
ผู้เรียนวิเคราะห์ประเด็นที่ผู้สอนตั้งขึ้น ก่อนเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือ
ผิด เพราะเหตุใด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ เอนนิส (Ennis, 1985, pp.45-48) ได้กล่าวว่า การลงข้อสรุปเพื่อการตัดสินใจ
เป็นการประเมินข้อโต้แย้ง ซึ่งต้องใช้ข้อมูลมาอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสามารถตัดสินแนวทางการแก้ปัญหานั้นได้
และสอดคล้องกับแนวคิดของ ซุย (Tusi, 1999, pp.185-200) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ เน้นลงมือทา สืบเสาะแสวงหา กิจกรรมที่ให้ประเมินข้อมูล สะท้อนผลข้อมูล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นและผู้เรียนได้พูดนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
เมื่อนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงไปปฏิบัติการสอนในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ส่งผลให้มีนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เนื่องมาจากนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่มีการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดคาถามกระตุ้นความคิดของ
ผู้เรียน และผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สืบเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง นาไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อหาคาตอบ เมื่อนาคะแนนมา
วิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการนิรนัยมีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด และด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (ตารางที่ 4) โดยในแต่ละด้านของวงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า ความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ด้าน จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์แนวคิดการสอนแบบสืบเสาะ
หาความรู้ (4Es) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะแทรกอยู่ในขั้นตอน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสู่ บทเรียน (Engagement) นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหา จัดลาดับของข้อมูล ทาความเข้าใจกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ได้ โดยผ่านกิจกรรม Engaging Activity ผลการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้นโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบเทียบกับ
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัตสัน และ เกลเซอร์ (Watson & glaser, 1964, p.24) ที่ระบุว่า ในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณต้องมีความเข้าใจประเด็นปัญหาที่ชัดเจน ระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาและจัดลาดับ
ความสาคัญของข้อมูลได้
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) นักเรียนได้ พั ฒนาความสามารถในการคิ ดอย่ างมีวิ จารณญาณ
ด้านการระบุข้อตกลงเบื้องต้น โดยนักเรียนสามารถตั้งสมมติฐาน สืบเสาะค้นคว้าหาข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้ ามาวิ เคราะห์ข้ อมูล และระบุความน่าเชื่ อถื อของแหล่งข้ อมูลได้ ด้านการระบุ ข้ อตกลงเบื้ องต้ นโดย
มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.43 เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรปฏิบัติการที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วัตสัน และ
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เกลเซอร์ (Watson & glaser, 1964, p.24) ที่ระบุว่าในการสืบเสาะแสวงหาข้อมูลต้องมีความชัดเจนมาจากข้อมูลแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือ
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายความรู้ (Explanation) นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักเรียน
สามารถด้านการนิรนัย นักเรียนสามารถพิจารณาเลือกข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหา เชื่อมโยงข้อมูลที่รวบรวมได้
และด้านการตีความ นักเรียนสามารถให้เห็นผลกับข้อมูลที่มีอยู่และอธิบายความหมายของข้อมูลเพื่อลงข้อสรุป ผลการวิจัย
ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการนิรนัยโดยมีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรปฏิบัติการที่ 1 และด้านการตีความโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.07
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บวงจรปฏิ บั ติ การที่ 1 ซึ่ งสอดคล้ องกั บทฤษฎี ของ เอนนิ ส (Ennis, 1985, pp.45-48) ที่ ระบุ ว่ า การ
วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลอย่างมีเหตุมีผลนั้น ต้องสามารถอธิบายเหตุผลของปัญหานั้นได้
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายคิด (Extend) นักเรียนจะได้พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการประเมิน
ข้อโต้แย้ง นักเรียนสามารถให้เห็นเหตุผลลงข้อสรุปเพื่อตัดสินใจ สามารถประเมินได้ว่าข้อสรุปนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่ ควร
หรือไม่ควร และด้านความสามารถในการสรุปอ้างอิง นักเรียนสามารถสรุปผลโดยใช้ข้อมูลมาอ้างอิงอย่างเป็นเหตุเป็นผล
สามารถหาแนวทางแก้ปัญหา และนาผลสรุปที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้ เพื่อลงข้อสรุปจากกิจกรรม สถานการณ์
หรือผ่านการทาแบบฝึกหัดได้ พบว่า ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านการ
ประเมินข้อโต้แย้งโดยมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.07 เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรปฏิบัติการที่ 1 และด้านความสามารถใน
การสรุปอ้างอิงมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.26 เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรปฏิบัติการที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เบนสเลย์ (Bensley, 1998, อ้างถึงใน ธูปทอง กว้างสวาสดิ์, 2561, หน้า 1-9) ที่ระบุว่า การประเมินข้อมูลหรือเหตุการณ์จาก
หลักฐานที่สอดคล้องกับข้ออ้าง เพื่อนาไปสู่การสรุปที่มีความน่าเชื่อถือ
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิดและความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นฐานในการสร้างความรู้ผ่านการอภิปรายร่วมกันของผู้เรียน ผู้เรียนจะได้ใช้ทักษะ
การสืบเสาะหาความรู้ การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สืบค้น ตรวจสอบ และนาไปสู่การสรุปองค์ความรู้ใหม่ เพื่อนาไปปรับใช้
แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ที่ โดยมีครูเป็นผู้ประเมินผลระหว่างเรียน ใช้คาถามกระตุ้นและชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียน
สะท้อนการรู้คิด ให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการคิดที่ใช้เหตุผล มีการศึกษา
ข้อเท็จจริง หลักฐานและข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ แล้วนามาพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล อีกทั้ง
นักเรียนจะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งกับเพื่อนในชั้นเรียนและกับครูผู้สอน พร้อมทั้งเข้าใจกับประเด็นปัญหา คาถาม
หรือสถานการณ์ แล้วจึงสรุปเพื่อตัดสินใจและการนาไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับ สริญญา มารศรี
(2561) ที่ระบุว่า ผู้ที่มีคุณลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยอมรับฟังความคิดเห็นของคน ไม่ยึดมั่นความ
คิดเห็นของตนเป็นหลัก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิลาวัลย์ ศรมณี (2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า หลังการ
ทดลองนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สอดคล้องกับผลการวิจั ยของ สิรินรัตน์ ธีระเมธากุล (2562) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 4E×2 นักเรียนมีคะแนน
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยเท่ากับ 22.33 คิดเป็นร้อยละ 74.44 ของคะแนนเต็ม และมีจานวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดและยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ พีรดลย์ อ่อนสี (2562, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึ กษา พบว่า มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้ อยละ 70 จ านวน 21 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.67 คะแนน หลังจบวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.26 คะแนน มีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จานวน 5 คน พบว่า ในแต่
ละวงจรปฏิบัติการมีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง
ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
สามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนได้ เนื่องจากหลังจากจบวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า
มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ทุกคน ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิด
การสืบเสาะหาความรู้ (4Es) พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้
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ในภาพรวมอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.86 คะแนน เมื่อพิจารณาแยกแต่ละรายการ พบว่า ลาดับ
2 ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถามและให้คาปรึกษาเพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.09 คะแนน
รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นทาให้นักเรียนมีความสนใจเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 คะแนน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (4Es) เป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ด้วยตัวผู้เรียนเอง เรียนรู้จากปัญหา ผ่าน
สถานการณ์ต่าง ๆ กิจกรรมภายในห้องเรียน การทางานเป็นกลุ่มทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ได้แสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน และรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ และความรู้สึกที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้หรือความชอบของผู้เรียนที่เป็นผลมาจากการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ บลูม (Bloom, 1976 อ้างถึงใน สุพลา ทองแป้น, 2551) การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมการเรียนการสอน รวมถึงการที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการโต้ตอบระหว่าง
ครูกับนักเรียน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดที่ทาให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ครูต้องเข้าใจรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
เรียนรู้เป็นอย่างดี คอยกระตุ้น และคอยชี้แนะแนวทางให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสนุกที่จะเรียนรู้
2. การจัดการเรี ยนรู้ โดยประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ซึ่งประกอบด้ วย 4 ขั้นตอน
โดยในแต่ละขั้นตอนมีข้อจากัดของเวลา หากเป็นการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ควรใช้เวลาให้เหมาะสม กระชับ ในแต่ละ
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
3. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยประยุกต์ใช้
แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 นักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ควรมีแบบฝึกหัด
เพิ่ มเติ มที่ ช่ วยฝึ กความสามารถในการคิ ดอย่ างมี วิ จารณญาณของนั กเรี ยน เพื่ อให้ นั กเรี ยนเข้ าใจ และช่ วยพั ฒนา
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหา
ความรู้ (4Es) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ควรนาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่น และระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย
2. การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ควรนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ (4Es) นาไปประยุกต์ร่วมกับเทคนิคการสอนอื่น ๆ ไป
ใช้ในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแปรอื่นร่วมด้วย เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
Development of Scientific Thinking of Mathayomsuksa 2 Students by Applying
Through Inquiry-Based Learning with STEM Education
ณัฏฐนิชา สังกะเพชร1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และตะวัน ทองสุข3
Natthanicha Sangkaphet1, Chulida Hemtasin2 and Tawan Thongsuk3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง งานและพลังงาน กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนห้วยผึ้ง
พิทยา จานวน 25 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีคะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากับ 13.24 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 จานวน 11 คน และไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 14 คน วงจรปฏิบัติการที่ 2 มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
การจัดการเรียนรู้จากวงจรปฏิบัติการที่ 1 ทาให้นักเรียนมีค ะแนนการคิ ดเชิง วิทยาศาสตร์เฉลี่ยเท่ากั บ 16.68
มี นั ก เรี ย นผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 21 คน และไม่ ผ่ า นเกณฑ์ จ านวน 4 คน 2) นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด
คาสาคัญ: การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ / สืบเสาะหาความรู้ / สะเต็มศึกษา
Abstract
The objectives of this action research to develop scientific thinking and study the
satisfaction of Mathayomsuksa 2 students by applying through Inquiry-Based Learning with STEM
Education on work and energy. The target group were 25 students in Mathayom 2/3, Huai Phueng
Pittaya school. Data were analyzed using percentage, mean and standard deviation. The results of
the research were as follows: 1) the average total scientific thinking score of students who received
learning management by applying through Inquiry-Based Learning with STEM Education in the first
operating cycle was 13.24. There were 11 students who passed 75% of the criteria, and 14 students
did not pass the criteria. The mean total scientific thinking score was 16.68. There were 21 students
who passed the criteria, and 4 students did not pass the criteria. 2) The satisfaction of students
who received the learning management by through Inquiry-Based Learning with STEM Education
was at the highest level.
Keywords: Scientific Thinking / Inquiry-Based Learning / STEM Education
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก เมื่อประเมินแล้วพบว่าสถานการณ์
ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต้องปรับรูปแบบ
การสอนแบบใหม่ให้เป็นการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนจึงต้องเสนอแผนมาตรการให้ครูสอนอย่างไรถึงจะปลอดภัย
ซึ่งครูจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดรับกับมาตรการป้องกันการระบาดพร้อมกับ
เตรียมมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนได้รับผลกระทบจากรูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป
วิกฤตนี้อาจส่งผลกระทบวงกว้างต่อระบบการศึกษา รวมทั้งข้อจากัดของการเรียนออนไลน์ที่ส่งผลโดยตรง
ต่อผู้เรียน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อสถาณการณ์
แต่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เป็นอีกหนึ่งวิชาที่มีบทบาทสาคัญ
ในการสร้างองค์ความรู้พัฒนาทักษะและความสามารถของนักเรียน การสอนวิทยาศาสตร์จาเป็นต้องให้ความสาคัญ
กั บ การพั ฒ นาความรู้ ด้ า นเนื้ อ หาวิ ท ยาศาสตร์ ค วบคู่ ไ ปกั บ การพั ฒ นากระบวนการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
ซึ่ ง เป็ น กระบวนการคิ ด ที่ ยึ ด หลั ก เหตุ ผ ลและความสอดคล้ อ งกั น ของหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ซึ่ ง บุ ค คลใช้ ใ น
การสื บ เสาะหาความรู้ เ พื่ อ น าไปสู่ ค าตอบของค าถามหรื อ ปั ญ หาที่ ถู ก ต้ อ งและเชื่ อ ถื อ ได้ โดยอาศั ย ความรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เ ข้ า มาช่ ว ยในการพิ สู จ น์ แ ละส ารวจตรวจสอบหาค าตอบ
ของปัญหา นอกจากนี้ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์จะแตกต่างจากการคิดทั่วไป เนื่องจากเป็นการคิดที่ใช้หลักเหตุผล
และอ้างอิงจากหลักฐานที่มีอยู่ ดังที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติและสานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (2541, หน้า 9-11) ได้ระบุว่า สิ่งสาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนก็คือ การที่ทุกคนรู้จักคิดแบบวิทยาศาสตร์
หมายความว่า ทุกคนไม่ยอมเชื่ออะไรจนกว่ามีเหตุผลเพียงพอ ไม่ว่า จะโดยการพิสูจ น์ให้ประจักษ์แก่ตาตนเอง
หรื อ ตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ข่ า วสารว่ า มาจากแหล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ ห รื อ ไม่ สั ง คมใดที่ ป ระกอบไปด้ ว ย
ผู้คนที่รู้จักคิด รู้จักหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ย่อมไม่มีทางจะตกต่าลงไปได้ทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองและวัฒนธรรม ในโลกสมัยใหม่ที่มีการติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรมอย่างเข้มข้น ผู้ที่รู้จักคิดแบบวิทยาศาสตร์
เท่านั้นจึงจะประสบกับความสาเร็จในชีวิต
จากความสาคัญของการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ข้างต้น ครูผู้สอนจึงต้องตระหนักถึงการสอนวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาการคิ ดเชิงวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน เนื่องจากการคิ ดเชิงวิทยาศาสตร์จึ งเป็ นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิ ด ความอยากรู้ อ ยากเห็ น จนเกิ ด เป็ น ค าถามหรื อ ปั ญ หา ท าให้ นั ก เรี ย นอยากลงมื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ สนองต่ อ
ความต้องการของตนเอง จนนาไปสู่กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ โดยนักเรียนสามารถใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์
ในการพิ สู จ น์ ห ลัก ฐาน ท าการแก้ ปัญ หาอย่ า งมี ห ลั กการ สอดคล้ อ งกั บมกราพั นธุ์ จู ฑ ะรสก (2551, หน้ า 69)
กล่าวว่าบุคคลที่มีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เมื่อดาเนินกิจกรรมหรือแก้ปัญหาใดก็จะกระทาอย่างมีขั้นตอน มีนิสัย
ในการสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักพิจารณาองค์ประกอบแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เมื่อประสบปัญหาก็สามารถ
นาวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาได้ สอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2552, หน้ า 29) ได้ ส รุ ป ความคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า เป็ น ความคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการพิ สู จ น์ แ ละส ารวจตรวจสอบ
หาข้อเท็จจริง โดยมีการใช้ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนสามารถทาได้โดยการสร้างสถาณการณ์และ
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลความรู้และทาความเข้าใจ
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยผู้เรียนจะต้องลงมือทาด้วยตนเอง ซึ่งกลยุทธ์ในการชั กชวนให้ผู้เรียนได้ลงมื อ ทา
คื อ การให้ผู้เรียนได้ทางานที่ตนเองสนใจโดยงานนั้นจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน
การสืบเสาะหาความรู้ มีการประยุกต์ใช้ความรู้ แนวคิด การแก้ปัญหา และฝึกฝนทักษะในด้านต่าง ๆ ในการทางาน
(Serumola, 2003, p.5) ซึ่ ง แนวทางหนึ่ ง ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ คือ การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเอง อาศั ย ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละทั ก ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์หรือข้อมูลสนับสนุนในการสืบเสาะหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
ค้นหาคาตอบของปัญหาที่ถูกต้องและนามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้ สอดคล้องกับ ประสาท เนืองเฉลิม
(2557 : หน้า 149) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในหลาย ๆ
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ด้า นและนาไปสู่การคิ ดและดาเนินชี วิตในการจั ดการเรียนการสอนแต่ละครั้ง ครูจ าเป็นต้องมีเครื่องมือช่ วยใน
การจัดการเรียนรู้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เ ป็นเครื่องมือหนึ่งที่เน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามความสามารถและความสนใจมีผลดีต่อการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้และคาตอบ
ของปัญหาได้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์และแสวงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงความคิดไปสู่การแก้ปัญหาการตัดสินใจ
ส าหรั บ สะเต็ ม ศึ ก ษา หรื อ หลั ก สู ต รสะเต็ ม เป็ น แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ บู ร ณาการความรู้ ใ น 4
สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตจริง การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจึงเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การท่องจาแต่เป็นการลงมือปฏิบัติ
เป็นการสร้า งความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฎเหล่า นั้นผ่านการปฏิบัติ (สถาบันส่ง เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2559, หน้า 3) สะเต็มศึกษา เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง เป็นการสร้างความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติ
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา พบว่า
นักเรียนไม่เข้าใจถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ว่ามีลาดับขั้นตอนอย่างไร และไม่ สามารถทาการทดลองหรือ
แก้ปัญหาอย่างมีหลักการได้ เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลที่ได้รับ ผู้วิจัยจึงใช้เครื่องมือวัดการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ทดสอบ
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จานวน 25 คน เกณฑ์การผ่านร้อยละ 75 ผลปรากฏว่า
ไม่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ ที่กาหนด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการบูรณาการสะเต็มศึกษาเข้ากับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 25 คน ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ร้อยละ 75 ที่กาหนด
ด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ 5 งานและพลั ง งาน วิ ช าวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มีเนื้อหา ดังนี้
เรื่องที่ 1 งานและกาลัง
เรื่องที่ 2 เครื่องกลอย่างง่าย
เรื่องที่ 3 พลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานจลน์
เรื่องที่ 4 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
ด้านระยะเวลาการวิจัย
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ปีการศึกษา 2564
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถเขียนกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 4 ขั้น ดังนี้
1. สร้างความสนใจ
2. สารวจและค้นหา
3. ลงข้อสรุปและขยายความรู้
4. ประเมินผล

1. การคิดเชิงวิทยาศาสตร์
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นตามวงรอบ PAOR มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
มีหัวข้อดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/3 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ของโรงเรี ย นห้ ว ยผึ้ ง พิ ท ยา อ าเภอห้ ว ยผึ้ ง
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 25 คน ได้จากการทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ที่กาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสนอแก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 1 คน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน จานวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จานวน 1 คน โดยมีเครื่องมือ
วิจัย ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 จานวน 6 แผน ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง
1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผ่านการหาคุณภาพในวงจรปฏิบัติการที่ 1 มีจานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา
6 ชั่ ว โมง ประกอบด้ ว ย เรื่ อ งงานและก าลั ง มี ค่ า เฉลี่ ย คุ ณ ภาพเหมาะสมมากที่ สุ ด หมายถึ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก
เรื่องเครื่องกลอย่างง่ายทางานอย่างไร มีค่า เฉลี่ยคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด หมายถึง มีคุณภาพดีมาก และเรื่อง
ประโยชน์ของเครื่องกลอย่างง่าย มีค่าเฉลี่ยคุณภาพเหมาะสมมาก หมายถึง มีคุณภาพดี
2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาที่ผ่านการหาคุณภาพในวงจรปฏิบั ติการที่ 2 มีจานวน 3 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลา
6 ชั่วโมง ประกอบด้วย เรื่องพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเฉลี่ยคุณภาพเหมาะสมมาก หมายถึง
มีคุณภาพดี เรื่อง พลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเฉลี่ยคุณภาพเหมาะสมมาก หมายถึง มีคุณภาพดี
และเรือ่ งกฎการอนุรักษ์พลังงาน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด หมายถึง มีคุณภาพดีมาก
2. แบบทดสอบการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น โดยอ้ า งอิ ง หลั ก การวั ด การคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ตามองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การคิดเพื่อระบุปัญหา การคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน การคิดเพื่ อรวบรวม
ข้อมูล การคิดเพื่อตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป มีลักษณะเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20
ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ
จานวน 10 ข้อ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.80-1.00
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปเพื่ อ พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยน
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา เรื่ อ งงานและพลั ง งาน
ซึ่งดาเนินการตามวงจรปฏิบัติการ 2 วงจรปฏิบัติการ โดยแต่ละวงจรมีขั้นตอน ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1
1. ขั้นวางแผน (Plan)
1) ศึกษาปัญหาทางด้านการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน โดยการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ในห้ อ งเรี ย น และเพื่ อ เป็ น การยื น ยั น ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บดั ง กล่ า ว จึ ง ใช้ เ ครื่ อ งมื อ วั ด การคิ ด เชิ ง วิท ยาศาสตร์ ท ดสอบ
กับนักเรียน ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีปัญหาด้านการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อยู่ระดับปรับปรุง จานวน 25 คน
2) ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางในการสร้ า ง
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา
แบบทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนามาใช้วางแผนการจัดการเรียนรู้
3) ดาเนินการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ประกอบด้วยแบบทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มี ต่อการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
4) นาแผนการจัดการเรียนรู้ และเครื่องมือวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ตรวจสอบความถูกต้อง พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา และขอข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ
5) ตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ จัดพิมพ์เครื่องมือเพื่อใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และนาเครื่องมือที่ผ่านการพิจารณาและปรับแก้แล้วมาใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1
2. ขั้นปฏิบัติการ (Act)
ดาเนินกิจ กรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาของแผนการเรียนรู้ในวงจรที่ 1 โดยผู้วิจั ยได้กาหนดแผน
การจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แบ่งออกเป็น 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง งานและกาลัง
จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องกลอย่างง่ายทางานอย่างไร จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ประโยชน์ของเครื่องกลอย่างง่าย จานวน 2 ชั่วโมง
3. ขั้นสังเกต (Observe)
นาแบบทดสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ท้ายวงจรปฏิบัติการไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
หลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวงจรปฏิบัติการตามวงจรปฏิบัติการที่ 1
4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
้วิ
ผู้ จัยประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจั ดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากการทดสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฏิบั ติ เพื่อออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วงจรปฏิบัติการที่ 2
1. ขั้นวางแผน (Plan)
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาและผลการจัดการเรียนรู้ของวงจรปฏิบัติการที่ 1 แล้วนาไปพัฒนาใน
วงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาที่ได้พัฒนา
จากจุดบกพร่องของวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยร่วมสะท้อนผลกับครูพี่เลี้ยง
2. ขั้นปฏิบัติการ (Act)
ผู้วิจัยปรับแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามคาแนะนาของครูพี่เลี้ยงและการสะท้อน
ปัญหาในวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยได้แบ่งแผนการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 แผน เวลา 6 ชั่วโมง ตามเนื้อหาในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง พลังงานศักย์โน้มถ่วง
จานวน 2 ชั่วโมง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พลังงานจลน์
จานวน 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน
จานวน 2 ชั่วโมง
3. ขั้นสังเกต (Observe)
1) น าแบบทดสอบการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ท้ า ยวงจรปฏิ บั ติ ก ารไปทดสอบกั บ นั ก เรี ย น
กลุ่มเป้าหมายหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวงจรปฏิบัติการตามวงจรปฏิบัติการที่ 2
2) นาแบบสอบถามความพึงพอใจให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการที่ 2
4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
้วิ
ผู้ จัยประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจั ดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา จากการทดสอบ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและผลการปฏิบัติ และสรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. วิเคราะห์การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยจึงได้สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
1. การพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่า
วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนจานวนทั้งหมด 25 คน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.24 จากคะแนนเต็ม
20.00 คะแนน คิ ดเป็นร้อยละ 66.20 มีนักเรียนผ่า นเกณฑ์ร้อยละ 75 จ านวน 11 คน คิ ดเป็นร้อยละ 44.00
และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.68 คิดเป็นร้อยละ 83.40 มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
84.00 และไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจานวนนักเรียนทั้งหมด
2. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ ดังที่แสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่ฉันชอบ
ฉันได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เนื้อหาไม่ยากจนเกินไป
เนื้อหามีประโยชน์ฉันสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
เนื้อหาที่ฉันเรียนเป็นเรื่องที่ควรรู้เพราะเกี่ยวข้องกับตัวของเราเอง
ครูทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่
ฉันมีความสุขกับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

̅
𝒙

S.D.

4.60
4.60
4.72
4.80
4.76
4.80

0.56
0.80
0.52
0.32
0.34
0.24

เกณฑ์การ
ประเมิน
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

0.21

มากที่สุด
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ตารางที่ 1 ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (ต่อ)
รายการประเมิน
7. ฉันมีความสุขกับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แบบสืบเสาะ
หาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
8. ฉันและเพื่อน ๆ ได้ฝึกการตั้งคาถามและหาคาตอบด้วยตนเอง
9. ฉันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนรู้กับเพื่อน
ๆ จนได้รับความรู้
10 ฉันพอใจที่ได้ศึกษาค้นคว้าและทาการทดลองด้วยตนเอง
รวมเฉลี่ย

̅
𝒙

S.D.

เกณฑ์การ
ประเมิน

4.84

0.21

มากที่สุด

4.76

0.34

มากที่สุด

4.84

0.13

มากที่สุด

4.84
4.76

0.21
0.16

มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบว่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษปี ที่ 2/3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษา อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 สาหรับรายการประเมินที่มีค่าความพึงพอใจ
สูงที่สุด คือ ฉันมีความสุขกับการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้ แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
ฉันมีโอกาสได้สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการเรียนรู้กับเพื่อน ๆ จนได้รับความรู้ และฉันพอใจที่ได้ศึกษา
ค้นคว้าและทาการทดลองด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยประยุ ก ต์ ใ ช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา พบว่ามีประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/3 หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวสะเต็ ม ศึ ก ษา พบว่ า ในวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1
นักเรียนมีคะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จานวน 11 คน วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 เพิ่มขึ้นจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 จ านวน 10 คน ซึ่ง จากผลการวิจั ยในครั้ง นี้ พบว่า นักเรีย น
มี พั ฒ นาการคิ ด เชิ ง วิ ท ยาศาสตร์ ที่ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้
ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ 2) ขั้นสารวจและค้นหา 3) ขั้นลงข้อสรุปและขยายความรู้ 4) ขั้นประเมินผล
ผู้วิจัยทาการแทรกแนวคิดสะเต็มศึกษาเข้าไประหว่างกิจกรรม โดยให้นักเรียนออกแบบการทดลอง ตั้งสมมติฐาน
และสรุปผลการทดลองตามแนวคิดของนักเรียน แต่แนวคิดในการออกแบบการทดลองของนักเรียนจะต้องอยู่บน
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งในการจัดการเรียนรู้นั้นอภิปรายได้ดังนี้
วงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เนื้ อ หาเรื่ อ ง 1) งานและก าลั ง
2) เครื่ อ งกลอย่ า งง่ า ยท างานอย่ า งไร 3) ประโยชน์ ข องเครื่ อ งกลอย่ า งง่ า ย ในการจั ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น ไปตาม
การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้แบบสืบเสาะหาความรู้ แต่ในระหว่างกิจกรรมครูจะแทรกแนวคิดสะเต็มศึกษา
เข้า ไปโดยให้สถาณการณ์ ปัญ หาเข้า ไประหว่า งเรี ยน จนนาไปสู่การตั้ง สมมติฐาน ทาการทดลอง และสรุปผล
การทดลอง โดยในแผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องงานและกาลัง ครูจะให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของงาน
และกาลังที่เกิดจากแรงที่กระทาต่อวัตถุในชีวิตประจาวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการคิดเพื่อรวบรวมข้อมูล จากนั้น
ในแผนการจั ดการเรี ยนรู้ที่ 2 เรื่อง เครื่องกลอย่า งง่ า ยทางานอย่า งไร ในแผนการเรีย นรู้นี้ นัก เรี ย นจะต้ อ งน า
องค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นจากชั่วโมงก่อนหน้ามาออกแบบและทาการทดลองตามการค้นคว้าของนักเรียน ในขั้น
นี้ นั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถน าความรู้ ม าออกแบบการทดลอง โดยอ้ า งอิ ง หลั ก กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้
อย่างถูกต้องเพื่อเป็นการส่งเสริม การคิดเพื่อระบุปัญหาและการคิดเพื่อตั้งสมมติฐาน และในแผนการเรียนรู้ที่ 3
เรื่องประโยชน์ของเครื่องกลอย่า งง่ า ย นักเรียนจะต้องสรุปผลการทดลองและบอกถึง ประโยชน์ข องเครื่องกล
อย่างง่าย เพื่อส่งเสริมการคิดเพื่อตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่านักเรียนสามารถ
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ออกแบบและทาการทดลองกับเพื่อนในกลุ่มได้ แต่ยังขาดทักษะการบันทึกผลการทดลอง ครูจึงทาหน้าที่คอยให้
คาชี้แนะโดยการตรวจสอบในกิจกรรมการเรียนรู้
วงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 2 มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เนื้ อ หาเรื่ อ ง 4) พลั ง งานศั ก ย์ โ น้ ม ถ่ ว ง
5) พลังงานจลน์ 6) กฎการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีลักษณะแบบเดียวกับวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 มีเพียงสถาณการณ์ของปัญหาที่เปลี่ยนไป เป็นการให้นักเรียนใช้ความรู้ที่ศึกษามาตั้งสมมติฐานและ
ทาการทดลอง จากการจัดการเรียนรู้พบว่านักเรียนแต่ละกลุ่มมีวิธีคิดที่หลากหลายวิธีในการออกแบบการทดลอง
สังเกตจากใบกิจกรรมของนักเรียน
จากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็ มศึกษา
พบว่า เมื่อนักเรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและครูไม่จากัดขอบเขตการคิดและส่งเสริมการคิดของนักเรียนอยู่เสมอ
นักเรียนจะมีกระบวนการคิ ดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพราะเมื่อวิเคราะห์ถึงกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ค รูจั ด
เป็ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ตั้ ง สมมติ ฐ าน จนน าไปสู่ ก ารทดลองและสรุ ป ผลการทดลอง
จากการทากิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนคิดอย่างหลากหลาย ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
เพราะในการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษาเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (มนตรี จุฬาวัฒนทล, 2556, หน้า 4) มีกระบวนการการจัดกิจกรรม
การเรี ย นรู้ ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ จากการส ารวจและสื บ ค้ น ความรู้ ที่ ผู้ เ รี ย นสนใจด้ ว ยตั ว เอง
โดยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะแทรกแนวคิดสะเต็มศึกษาเข้าไประหว่างการเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 2560, หน้า 3) และจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษาพบว่า
นั ก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตั ว เอง เกิ ด การเรี ย นรู้ เ ป็ น หมู่ ค ณะ มี ทั ก ษะในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
จนนาความรู้นั้นไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้ และสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ สอดคล้องกับสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546, หน้า 3) ได้กล่าวถึง การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ว่าเป็นความคิด
ที่ใช้ในการพิสูจน์แ ละสารวจตรวจสอบ หาข้อเท็จจริง โดยมีการใช้ทั้งความรู้วิทยาศาสตร์และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ช่วยวางแผนตรวจสอบจนกระทั่งสามารถอธิบายด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับบทความ
ของภานุเดช หงษาวงศ์ (2548, หน้า 30-31) ที่ระบุว่า การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ คือ ความคิดที่ส ามารถใช้การพิสูจน์
หาข้อเท็จจริง โดยอาศัยหลักการ กฎและทฤษฎีตลอดจนกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความคิดทางวิทยาศาสตร์
อาจเริ่มจากความคิดที่เป็นนามธรรม แล้วสามารถพิสูจน์ให้เป็นรูปธรรม ได้ เช่น ความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีสัมพันธภาพ
ระหว่างมวลสารและพลังงานของไอน์สไตน์ ปัจจุบั น สามารถพิสูจน์ออกมาเป็นนามธรรมได้ชัดเจน คือ ปฏิกิริยา
ลูกโซ่ เป็นต้น
2. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษปี ที่ 2/3 ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการเรียนรู้
โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการสอนที่สร้างความสนใจ
ให้กับนักเรี ยน เพราะนักเรี ยนได้ ลงมื อปฏิบั ติและค้ นพบองค์ ค วามรู้ด้ ว ยตนเอง นักเรียนมีค วามกระตื อ รื อ ร้ น
ที่จะเรียนรู้ นักเรียนเกิดความประทับใจ สนใจและมี ความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยกิจกรรมที่ครูจัดให้เป็นลาดับ
ขั้นตอน สอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของวรีลักษณ์ เจริญชาติ (2561, บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาการคิดเชิง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 การวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 7
ขั้น อยู่ในระดับมากที่สุด
จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพราะคะแนนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนนั้นมีพัฒนาการดีขึ้นในแต่ละวงรอบ และจากการศึกษาข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากนักเรียน
จะพบว่า การที่นักเรียนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ทาให้นักเรียนมีความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนและให้ความสนใจในกิจ กรรมการเรียนรู้ ซึ่งในระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีอิสระในการค้นหา
ข้ อ มู ล สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารในการหาข้ อ มู ล ทฤษฎี ต่ า ง ๆ เพื่ อ น าความรู้ ที่ ไ ด้ ม าแก้ ปั ญ หา นอกจากนี้
ในการจั ด กิ จ กรรมยั ง ส่ ง เสริ ม การท างานเป็ น ที ม ยอมรั บ ในการตั ด สิ น ใจของเพื่ อ นร่ ว มกลุ่ ม มี ก า รช่ ว ยเหลื อ
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และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่ม และสามารถนาเสนอผลงานอย่างมีเหตุผล ด้วยเหตุนี้ การจัดการเรียนรู้
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บบสื บ เสาะหาความรู้ ต ามแนวทางสะเต็ ม ศึ ก ษาจึ ง สามารถพั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ก ารคิ ด เชิ ง
วิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เน้นให้ผู้เรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ดังนั้นควรมีการวางแผนใน
การใช้เวลาที่จะจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรมในแผน มีการกาหนดกติกาและข้อตกลงต่าง ๆ
กับนักเรียนให้ชัดเจนในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจกิจกรรมเนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติ
กิจกรรมเป็นอย่างดี
2. ก่ อ นการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทุ ก ครั้ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาสภาพห้ อ งเรี ย นที่ จ ะใช้ จั ด กิ จ กรรม
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมภายในแผนการเรียนรู้ จัดเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นทักษะที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนาฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ
เป็นเวลานาน ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้น
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับรายวิชาอื่น และระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้มี
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การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึน้ และตกของดวงจันทร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
The Development of Online Lessons on the Rise and Fall of the Moon
for Prathomsuksa 4 Students
ธีรสิทธิ์ บุตรนนท์1 ชุลิดา เหมตะศิลป์2 และตะวัน ทองสุข3
Theerasit Butnon1, Chulida Hemtasin2 and Tawan Thongsuk3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
วิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 จานวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ได้ แ ก่ 1) บทเรี ย นออนไลน์ 2) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ด้ ว ยบทเรี ย นออนไลน์ และ 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง การขึ้ น และตกของดวงจั น ทร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.90/83.96 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
และ 2) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและ
ตกของดวงจั น ทร์ พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.48 และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53
คาสาคัญ: บทเรียนออนไลน์/ ความพึงพอใจ
Abstract
The purposes of this research were 1) to develop online lessons on the rise and fall of the
moon for Prathomsuksa 4 students have effectiveness in accordance with E1 / E2 = 80/80, and
2) to study the satisfaction of learners with online lessons on the rise and fall of the moon. The
sample group used in this research was Prathomsuksa 4/1 students, with a total of 24 people using
a purposive sampling method. The research instruments were 1) online lessons, 2) online lesson
plans, and 3) satisfaction questionnaires. The statistics used in the data analysis were percentage,
mean and standard deviation.
The results showed that 1) the effectiveness of online learning on the rise and fall of the
moon for Prathomsuksa 4 students was 86.90/83.96 in accordance with the specified standard, and
2) the satisfaction of Prathomsuksa 4 students who have studied from online lessons on the rise
and fall of the moon have the high with an average of 4.48 and a standard deviation in 0.53.
Keywords: Online lessons / Satisfaction
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรโลกเป็นวงกว้าง โดยมีจานวนผู้ป่วยติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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องค์ การอนามัยโลกจึ ง ได้ประกาศให้ โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ (Pandemic) ในวันที่
11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (World Health Organization, 2020, p.1) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
ทาให้พฤติกรรมมนุษย์ ทั้งในด้านการบริโภคและการบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาค
เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี และการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้ตามปกติ เนื่องจากสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีนักเรียนอยู่รวมกันจานวนมาก จึงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะมี
การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในกลุ่มเด็กไปยังบุคคลในบ้าน หากมีการระบาดในกลุ่ม
เด็กขึ้นจะมีผลกระทบในสังคมหรือผู้ใกล้ชิด เช่น ครู พ่อแม่ ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อจากเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2563,
หน้า 2) องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในโรงเรียน โดยให้ ตระหนักถึงการ
ป้องกันทางด้านสภาวะแวดล้อมในโรงเรียน สุขอนามัยของนักเรียน และการผ่อนปรนการลาป่วยให้กับครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาเมื่อมีอาการป่วย นอกจากนั้นการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญที่ควร
คานึงถึง โดยให้มีการจัดห้องเรียนแบบสลับกัน มาเรียน ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมตัวกัน กีฬา เกม และการชุมนุม
กันเป็นกลุ่มใหญ่และจั ดโต๊ะเรียนให้ห่างกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนออนไลน์อี ก ด้ว ย
(มนธิชา ทองหัตถา, 2564, หน้า 45)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 มีการปิดสถาบันการศึกษา จนกลายเป็นสาเหตุให้นักเรียน
จานวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่า 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบในกระบวนการเรียนรู้
ส าหรั บ ประเทศไทยศู นย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ โ ควิด -19 (ศบค.) ก าหนดให้ เ ปิ ด ภาคเรี ย นในวั นที่ 1 ก.ค. 2563
ระยะแรกโดยให้ทยอยผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอน ให้มีการดาเนินการทั้งแบบผ่าน DLTV ออนไลน์ และออฟไลน์ในชั้นเรียนซึ่งจะใช้วิธีผสมผสาน หรือ
อาจจะเป็นการเรียนรู้ที่บ้านกับครอบครัวอย่าง Home School ตามความเหมาะสมการกาหนดแนวการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดาเนินการเรียนการสอนต่อไปได้โดยในมุมมองของรูปแบบการเรียนการสอนหลัง
โควิด-19 ในการบริหารจัดการให้เกิดความเหมาะสมมี 4 รูปแบบที่สอดคล้องกับ New normal ประกอบด้วย 1)
การเรียนผ่านระบบออนไลน์ 100% 2) การเรียนในห้องเรียนเหมาะสาหรับ โรงเรียนที่มีนักเรียนจานวนไม่มาก และ
พื้นที่มากพอให้สามารถปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing 3) การเรียนแบบผสมผสานออนไลน์และออฟไลน์
เหมาะสาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีจานวนนักเรียนมาก 4) การเรียน Home School (Wongyai & Patphol,
2020, อ้างถึงใน สุวิมล มธุรส, 2564, หน้า 35-36)
การเรี ย นการสอนในรู ปแบบบทเรี ย นออนไลน์ มี ค วามโดดเด่ น ที่ เ ห็ น ได้ ชั ด เจน เช่ น มี ค วามยื ด หยุ่น
คือ ผู้สอนสามารถปรับปรุงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา และสร้างความสะดวกสบายแก่ผู้เรียนที่สามารถเรียนได้
โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่ โดยเฉพาะในปัจ จุบันสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากขึ้น และยัง
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะผู้เรียนสามารถเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ
อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องไปสถานศึกษา หรือที่ทางานและที่สาคัญสามารถ
ประเมินผลได้ทันทีว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ คุณภาพของการเรียนการสอนแบบ
บทเรียนออนไลน์นั้น ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ต้องเป็นไปอย่างมีลาดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได้โดยไม่ต้องไปคิดพึ่งพาผู้สอน ต้ องให้ผู้เรียนได้อ่านและฝึกฝนให้ครบตามแผนที่วางไว้และหัวใจสาคัญที่สุด
คือจะต้องมีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง (ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์, 2562, หน้า 3-4)
จากการสัมภาษณ์ครูผู้ปฏิบัติงานในสถานศึ กษา รายวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พบว่า เนื้อหา
เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก คือ การขึ้นและตกของดวงจันทร์ ข้างขึ้นข้างแรม
การจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอนตามหนังสือเรียน สื่อเสริมการเรียนรู้มีจานวนไม่เพียงพอ ผู้เรียนไม่
เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน การที่ผู้เรียนไม่เข้ าใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือได้รับความรู้ที่ไม่มากพอจะไม่เป็นผลดี
แก่ผู้เรียน จึงอาจมีผลต่อการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น (บานเย็น โสภิณ, 2564, มิถุนายน 25) นอกจากนี้ยังได้สังเกต
การสอนและสัมภาษณ์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อโควิด-19 พบว่า
ผู้ เ รี ย นมี ปั ญ หาเรื่ อ งข้ อ จ ากั ด ของอุ ป กรณ์ ส ารสนเทศ เนื่ อ งจากในครอบครั ว มี โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพี ย ง 1 เครื่ อ ง
ซึ่ง ผู้ปกครองต้องใช้ในการประกอบอาชีพ จึงทาให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ ด้วยเหตุดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เพราะบทเรียนออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และการ
เผยแพร่บทเรียนออนไลน์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ยังสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์
เรื่อง
การขึ้นและตกของดวงจันทร์
ขอบเขตการวิจัย
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 4 ห้อง มีนักเรียน
ทั้งสิ้น 130 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ด้านเนื้อหา
สาระที่ 3 วิทยาศาสตร์โลก และอวกาศ มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการ
เกิด และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ รวมทั้งปฏิสั มพันธ์ภายในระบบสุริยะ ที่ส่งผล
ต่อสิ่งมีชีวิต และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ตัวชี้วัด ป.4/1 อธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของดวงจันทร์โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ตัวชี้วัด ป.4/2 สร้างแบบจาลองที่อธิบายแบบรูป การเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ และ
พยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์
ด้านระยะเวลา
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
สารวจปัญหาการเรียนออนไลน์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พัฒนาบทเรียนออนไลน์
เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

- ประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์
- ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในครั้ง
นี้ ใ ช้ รู ป แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา (Research and Development) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ น าเสนอวิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น
3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ ในปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนออนไลน์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวนทั้งสิ้น 130 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวนทั้งสิ้น 97 คน จากการเลือกแบบสุ่มอย่างง่ายโดยใช้สูตรของเครซี่และมอร์
แกน (มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, ม.ป.ป., หน้า 4)
เครื่องมือที่ใช้
แบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกระบวนการสร้าง
เครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับแบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ เพื่อนามาเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสารวจ
2. สร้างแบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีทั้งหมด 2
ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ปัญหาและอุปสรรค
3. ผู้วิจัยนาแบบสารวจที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และนามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ที่ 1.00
4. นาแบบสารวจมาทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
5. ผู้วิจัยนาแบบสารวจมาสร้างในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google form เพื่อนาไปเก็บข้อมูล
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยขอความอนุเคราะห์ครูพี่เลี้ยงประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล กากับ ติดตามการทาแบบสารวจของ
กลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ
ระยะที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
กลุ่มเป้าหมาย
ในขั้ น ตอนการสร้ า งบทเรี ย นออนไลน์ แ ละแผนการจั ด การเรี ย นการรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์
มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการตรวจสอบบทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 1 ท่าน ผู้เ ชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผล
1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 1 ท่าน และดาเนินการทดลองใช้บทเรียน
ออนไลน์และแผนการจัดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4/2 ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นใน รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจทั้งสิ้นจานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจั นทร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
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1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
ออนไลน์
1.2 ศึกษาเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ กาหนดรูปแบบ
และกิจกรรมการเรียนการสอนของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ในแต่ละเนื้อหา โดยผู้วิจัยได้จัดทาขึ้น
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นที่กระตุ้นให้นักเรียนนึกถึงความรู้เดิม และเชื่อมโยงความรู้ใหม่
(2) ขั้นกิจกรรม เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ และแสวงหาควมรู้ด้วยตนเอง และ (3) ขั้นสรุป
เป็นขั้นที่ให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่เรียนในขั้นกิจกรรม
1.3 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 6 แผน 6 ชั่วโมง
ดังนี้ (1) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1 ศึกษาการขึ้นและตกของดวงจันทร์ 1 (2) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 2 ศึกษาการขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ 2 (3) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 3 สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์ 1 (4) แผน
จัดการเรียนรู้ที่ 4 สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์การขึ้นและตกของดวงจันทร์ 2 (5) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 5 แบบจาลอง
การมองเห็นดวงจันทร์ และ (6) แผนจัดการเรียนรู้ที่ 6 ข้างขึ้น ข้างแรม
1.4 ผู้วิจัยนาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรม
การเรียนรู้จุดประสงค์ เนื้อหาและนามาหาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 มีค่าความ
เหมาะสมอยู่ในระดับดี
1.5 นาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/2 ที่
ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 25 คน
1.6 นาผลจากการทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มาทาการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
2. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
กระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสร้างบทเรียนออนไลน์
2.2 ศึกษาเนื้อหาของรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ กาหนดรูปแบบ
และกิจกรรมการเรียนการสอนของบทเรียนออนไลน์ในแต่ละเนื้อหา ผู้วิจัยได้ นาหลักการออกแบบของ ADDIE
Model เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การวิเคราะห์
(2) การออกแบบ (3) การพัฒนา (4) การทดลองใช้ และ (5) การประเมินผล (พิจิตรา ธงพานิช, 2561, หน้า 1)
2.3 ดาเนินการสร้างบทเรียนออนไลน์ ประกอบด้วย 6 เรื่องย่อย ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์
2.4 ผู้วิจัยนาบทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจานวน 5
ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา ภาพ สี เสียง และภาษาที่ใช้และนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.60-1.00
2.5 นาไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 ที่
ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 25 คน
2.6 นาผลจากการทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง มาทาการปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โดยผู้วิจัย
ทาการทดลองใช้ด้วยตนเองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนทดลองใช้บทเรียนออนไลน์ แล้วให้ผู้เรียน
ทดสอบหลังเรียน และนาผลที่ได้ทาการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และแผนการจั ดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียน
ออนไลน์ ครั้งที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ประเมินและทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ โดย
ผู้เชี่ ยวชาญ 5 ท่า น ประกอบด้วย ผู้เชี่ ยวชาญด้า นเนื้อหา 1 ท่า น ผู้เชี่ ยวชาญด้า นวัดและประเมินผล 1 ท่า น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 1 ท่าน จากการเลือกแบบเจาะจง ส่วนประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาผลการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนการรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ คือ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 4 ห้อง มีนักเรียนทั้งสิ้น
130 คน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการทดลอง ได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยมี
ผู้สนใจเข้าร่วมด้วยความสมัครใจทั้งสิ้นจานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
ผู้วิจั ยนาแผนการจั ดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ที่ทาการพั ฒนาในระยะที่ 2 เสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และผู้ เชี่ ยวชาญ จ านวน 5 ท่ า น เพื่อตรวจสอบคุ ณ ภาพ ความถูกต้ อง ความชั ดเจน ความ
สอดคล้องระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้จุดประสงค์ เนื้ อหาและนามาหาค่าความเหมาะสมของเครื่องมือ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.82 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
2. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
กระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
ผู้วิจัยนาบทเรียนออนไลน์ที่ทาการพัฒนาในระยะที่ 2 เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา ภาพ สี เสียง และภาษาที่ใช้และนามาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.80-1.00
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของ ดวง
จันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีกระบวนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบสอบถาม
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนออนไลน์ จานวน 10 ข้อ
3.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนออนไลน์ ที่สร้างขึ้น
เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และภาษาที่ใช้และ
นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ พบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.60-1.00
3.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากใช้บทเรียนออนไลน์ มาทาการปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาบทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ ที่ทาการพัฒนาในระยะที่ 2
ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอีกครั้ง จากนั้นได้ทาการทดลองใช้บทเรียนออนไลน์และแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนออนไลน์ กับกลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งทาการเก็บคะแนนผู้เรียนระหว่ างดาเนินกิจกรรมด้วยบทเรียนออนไลน์
และทดสอบหลังเรียน และให้ผู้เรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูล และหาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์ด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
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การแปลผลแบบสอบถาม พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ของคะแนนโดยกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ดังนี้
(Likert Scale อ้างถึงใน Pair, 2561)
1. ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด
2. ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
3. ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
4. ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
5. ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 6 แผน 6 ชั่วโมง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.82 มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
2. บทเรียนออนไลน์ เรื่องการขึ้นและตกของดวงจั นทร์ สาหรับนักเรียนชั้ นประถมศึ กษาปีที่ 4
มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.80-1.00
3. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั กเรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง การขึ้ น และตกของ
ดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่ 0.60-1.00
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ พื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ ง การขึ้ น และตกของดวงจั น ทร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและความต้องการรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนออนไลน์
จากการสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลจากแบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายการสารวจ
ผลการสารวจ
1. ท่ า นมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นออนไลน์ เช่ น - นักเรียนที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เพียงพอ
คอมพิ ว เตอร์ แท็ บ เล็ ต สมาร์ ท โฟน ฯลฯ หรื อ ไม่ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.23
อย่างไร
- นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ มี และมี อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย น
ออนไลน์ไม่เพียงพอ จ านวน 57 คน คิ ดเป็นร้อยละ
58.77
2. ท่านมีอินเตอร์เน็ตในการใช้เรียนออนไลน์หรือไม่ - นักเรียนมีอินเตอร์เน็ตในการใช้เรียนออนไลน์ จานวน
อย่างไร
66 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00
- นั ก เรี ย นไม่ มี ห รื อ มี อิ น เตอร์ เ น็ ต ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย น
ออนไลน์ไม่เพียงพอ จ านวน 31 คน คิ ดเป็นร้อยละ
32.00
3. สภาพแวดล้ อ มในการเรี ย นออนไลน์ ข องท่ า น - นักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์เอื้อ
เหมาะสมหรือไม่อย่างไร
ต่อการเรียนรู้ จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 76.28
- นักเรียนที่มีสภาพแวดล้อมในการเรียนออนไลน์ไม่
เอื้อต่อการเรียนรู้ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 23.72
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ตารางที่ 1 ผลจากแบบสารวจปัญหาการเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
รายการสารวจ
ผลการสารวจ
4. ท่านสามารถเข้าเรียนตามเวลาที่ทางโรงเรียนจัดให้ - นักเรียนที่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่ทางโรงเรียน
ได้หรือไม่อย่างไร
จัดให้ได้ จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 45.36
- นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า เรี ย นได้ ต ามเวลาที่ ท าง
โรงเรียนจัดให้ได้ จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.64
5. ปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา - นั ก เรี ย นที่ มี ปั ญ หาและอุ ป สรรคอื่ น ๆ เช่ น บาง
ครอบครัวมีโทรศัพท์มือถือเพียง 1 เครื่อง ซึ่งผู้ปกครอง
ต้ อ งใช้ ใ นการประกอบอาชี พ จึ ง ท าให้ นั ก เรี ย นไม่
สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาปกติ เป็นต้น จานวน 41
คน คิดเป็นร้อยละ 42.26
- นักเรียนที่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ จานวน 56
คน คิดเป็นร้อยละ 57.74
จากตารางที่ 1 ผลการส ารวจปั ญ หาการเรี ย นออนไลน์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 พบว่ า
(1) นักเรียนส่วนใหญ่ มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 58.77 (2) นักเรียนส่วนใหญ่ มี
อินเตอร์เน็ตในการใช้เรียนออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 68.00 (3) นักเรียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมในการเรียน
ออนไลน์เอื้อต่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 76.28 (4) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่ทาง
โรงเรียนจัดให้ได้ คิดเป็นร้อยละ 54.64 และ (5) นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวมา คิดเป็นร้อยละ 57.74
2. การศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียน
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์
จานวน
กลุม่
ตัวอย่าง
24 คน

คะแนนระหว่างเรียน
(49 คะแนน)

คะแนนหลังเรียน
(20 คะแนน)

ประสิทธิภาพ
ของ
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน กระบวนการ ค่าเฉลี่ย
มาตรฐาน
42.58
0.88
86.90
16.79

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ของบทเรียน
ส่วน
ของผลลัพธ์
ออนไลน์
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.73
83.96
86.90/83.96

จากตารางที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.90/83.96 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนดไว้
3. การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ต่ อ การใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์
เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
การวิ เ คราะห์ ค่ า ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 ที่ มี ต่ อ การใช้ บ ทเรี ย นออนไลน์
เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ แสดงข้อมูลดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์
รายการประเมิน
1. นักเรียนชอบเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
2. นักเรียนได้เสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. นักเรียนมีความสุขในการเรียน
4. นักเรียนมีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยตนเอง
5. นักเรียนมีอิสระในการเรียนมากขึ้น
6. นักเรียนได้รับความรู้เหมือนเรียนกับครูตัวจริง
7. เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์เป็นลาดับขั้นตอนเข้าใจง่าย
8. ภาพ เสียง ภาษาในบทเรียนออนไลน์ชัดเจนเข้าใจง่าย
9. การออกแบบจอภาพชัดเจน ดูง่าย สบายตา
10. กิจกรรมในบทเรียนออนไลน์เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้
เฉลี่ย

ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
4.42
0.65
4.42
0.50
4.54
0.51
4.46
0.51
4.50
0.51
4.58
0.50
4.42
0.50
4.46
0.51
4.54
0.51
4.42
0.58
4.48
0.53

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ ภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 สามารถอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น
จานวน 6 เรื่องย่อย โดยสร้างขึ้นผ่านเว็บ Google Site ผ่านพิจารณาความเหมาะสมด้า นต่าง ๆ ของบทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน พบว่า
ด้านเนื้อหาสาระและจุดประสงค์ การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับหลักสูต รแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) และมีความเหมาะสมด้านองค์ประกอบต่าง ๆ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 และเมื่อนามาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 24 คน พบว่า นักเรียนมี
ผลทดสอบระหว่างเรียน 6 เรื่องย่อย มีค่าร้อยละ 86.90 และมีผลทดสอบหลังเรียน มีค่าร้อยละ 83.96 แสดงว่า
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.90/83.96 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ จากผลวิจัยชี้ให้เห็นว่า
นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ บ ทเรี ย นเรี ย นออนไลน์ มี ค วามเข้ า ใจเนื้ อ หาของบทเรี ย นได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากนักเรี ยนได้รับโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้วิจัยได้นาหลักการออกแบบของ
ADDIE Model เข้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การ
วิเคราะห์ (2) การออกแบบ (3) การพัฒนา (4) การทดลองใช้ และ (5) การประเมินผล (พิจิตรา ธงพานิช , 2561,
หน้า 1) โดยโปรแกรม Google Site สามารถสร้า งเว็บไซต์และปรับแต่ง รูปลักษณ์ ได้อย่า งอิสระ และสามารถ
รวบรวมความหลากหลายของข้อมูลไว้ในที่เดียว มีความสะดวกและใช้งานง่ายทั้งผู้เรียนและผู้สอน เมื่อนามาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้แล้ว จึงให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ จารุวรรณ แป้นแจ้ง
(2561, บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมอะโดบี แคปทิเวท (Adobe Captivate)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่องการใช้โปรแกรมอะโดบี แคปทิ
เวท (Adobe Captivate) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.73/81.11 สูงกว่าเกณฑ์

287

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
80/80 เป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ และยังสอดคล้องกับ เมษา พูลสวัสดิ์ (2559, บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนา
บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
บทเรี ย นออนไลน์ เรื่ อ งการสื่ อ สารข้ อ มู ล และเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/82.80 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ตามสมมติฐาน รวมถึงยังสอดคล้องกับ ภูวเดช
สัมภวะผล (2562, บทคัดย่อ) ที่ได้พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์สาหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า บทเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.08/82.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จากประสิทธิภาพ
ของบทเรียนออนไลน์จะเห็นได้ว่า บทเรียนออนไลน์ที่พัฒนาขึ้นสามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง
ดี
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตก
ของดวงจันทร์ พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 24 คน ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและ
ตกของดวงจันทร์ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.53 เนื่องจาก บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การขึ้นและตกของดวงจันทร์ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้าง
ขึ้นผ่านเว็บ Google Site สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกและใช้งานง่าย เมื่อนามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จั ดการเรียนการสอนแล้ว ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไ ด้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่ง นาไปสู่ค วามพึงพอใจ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับ ปาณิสรา สิงหพงษ์ (2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Site ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ครูและนักเรียนควรมีความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนออนไลน์ ครูผู้สอนควรแนะนานักเรียนในขั้นตอน และวิธีการใช้
บทเรียนออนไลน์อย่างละเอียด เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การทาวิจัยครั้งต่อไปเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ ควรทาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนออนไลน์ กับบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชั้นอื่น ๆ
2. การทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการปรับการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์ ให้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน ในแต่ละพื้นที่
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การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียนยุคโควิด-19
The Inquiry Learning 5E Approach Use of 5W1H Questioning to Develop
Critical Thinking Skill of Grade 11 Student:
The Classroom in Covid-19
สุกัญญา ฤทธิ์บรรเจิด1 ดุสิดา ไชยสวัสดิ2์ และเสาวรส ยิ่งวรรณะ3
Sukanya Ritbanjert1 Duseda Chaisawat2 and Saowaros Yingwanna3
1นิสิตระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
2ครูชานาญการ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา จังหวัดสงขลา
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม
5W1H ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้ง
ค าถาม 5W1H งานวิ จั ย นี้ ใ ช้ ก ระบวนการ PAOR โดยเน้ น วิ จั ย ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย นของห้ อ งเรี ย นในยุ ค โควิ ด
ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผลงาน 5W1H, บันทึกหลังสอน
และการสะท้อนของนักเรียน โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้ง
คาถาม 5W1H ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักเรียนได้ ถือเป็นการพัฒนาการสอนที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน 2) การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม
5W1H สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้ โดยผลงานนักเรียนแสดงให้ เห็นทักษะการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในวงจรที่ 1 2 และ 3 เพิ่มขึ้นตามลาดับ
คาสาคัญ : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ / การตั้งคาถาม 5W1H
Abstract
The purposes of this research 1) to the 5E inquiry learning approach and the use of 5W1H
questioning that promote the critical thinking skills of grade 11 student 2) to study the critical
thinking skills of grade 11 student. student have been managed to learn in the 5E inquiry learning
approach and the use of questioning 5W1H. This research is used by PAOR process with an
emphasis on self-education research of classroom in Covid-19, online teaching management and
data collection tools, including 5W1H work, Post-lesson report and reflection learning with the
following findings: 1) the 5E inquiry learning approach and the use of questioning 5W1H Promote
critical thinking skills for students. Apply techniques as teaching development promote critical
thinking skills for students. 2) the 5E inquiry learning approach and the use of questioning 5W1H
Able to improve students' critical thinking skills Student work show critical thinking skills In circuits
1, 2 and 3 increase, respectively.
Keywords: Critical thinking / 5W1H questioning
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงและผันแปรอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ทุกประเทศย่อมต้องการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนาพาประเทศให้
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เจริญก้าวหน้า การมีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องสามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติ การทางานและการ
ดารงชีวิตได้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จึงมุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มี
ลักษณะดังกล่าว หรือเรียกได้ว่า มี “สมรรถนะ” นั่นเอง การศึกษา ทาความเข้ าใจเรื่องสมรรถนะและการนา
สมรรถนะไปใช้ ในการจัดการศึ กษา จึ ง เป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะตามความมุ่งหวัง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2564) เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะสาหรับการ
ดารงชีวิตในสังคมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นามาซึ่งการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่ได้รับมี
ทั้งที่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องมีกลวิธีที่คอยช่วยในการแยกแยะความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลได้ ครูผู้สอนจาเป็นต้องส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นให้แก่นักเรียน
โดยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนที่ได้รับผิดชอบในการสอนของรายวิชา
ชีววิทยาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งห้องเรียนในขณะนี้อยู่ในยุคโควิด ช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนจึ ง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยจั ดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ซึ่งในห้องเรียนในยุคโควิดที่ต้องเรียนแบบออนไลน์ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะใช้
คาถามในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจจากนั้นให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูลหาความรู้เพื่อหาคาตอบ ซึ่ง จากการตอบ
คาถามของนักเรียนพบว่าในการสืบค้นข้อมูลนั้น นักเรียนนาข้อมูลที่สืบค้นมาตอบโดยทันที คัดลอกประโยคนั้นมา
วางเลย ขาดวิจารณญาณในการนาข้อมูลมาใช้ ตัวอย่างเช่นในการสารวจการตอบสนองของพืช โดยให้นักเรียน
สืบค้นข้อมูลการตอบสนองของพืช หาภาพการตอบสนองของพืชมา 1 ชนิดแล้วบอกรูปแบบการตอบสนองของพืช
ชนิดนั้น พบว่านักเรียนบางส่วน นาข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชมาใช้ ค้นหาข้อมูลแล้วได้ข้อมูลแบบไหน ก็จะ
นาข้อมูลนั้นมาตอบเลย ตัวอย่างเช่นค้นหาข้อมูลการตอบสนองของพืชแต่นาข้อมูลของต้นกระบองเพชรที่อยู่ในพื้นที่
แห้งแล้งมีการปรับ ตัวโดยการเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้า แต่หากศึกษาข้อมูลแล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวกับการตอบสนองของพืช นักเรียนจะทราบว่าต้นกระบองเพชรมีการตอบสนองของพืช เช่น ประเด็นการ
ตอบสนองต่อน้า โดยปลายรากที่เบนเข้าหาแหล่งน้า เป็นการตอบสนองที่มีทิศสัมพันธ์กับสิ่งเร้ า จากปัญหาดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าในการสืบค้นข้อมูลนักเรียนขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผล
ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องนั้นสามารถนามาใช้ในการตอบคาถามได้หรือไม่
ซึ่งจากปัญหาที่พบสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงซึ่งเป็น 1 ใน 6 สมรรถนะที่สาคัญใน
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนโดยเน้นพัฒนาในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สมรรถนะการคิดขึ้นสูง นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่าง
รอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกากับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking : HOT-CTC) คือ การคิด
พิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควรกระทา โดยอาศัยการใช้ทักษะหรือ
กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ดี เช่น ทักษะการตีความ ประเมิน วิเคราะห์
สรุปความ และอธิบาย ตามหลั กฐาน แนวคิด วิธีการ กฎเกณฑ์ หรือบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมหรือ
ข้อมูลจากการสังเกต ประสบการณ์ การใช้เหตุผล การสะท้อนคิด การสื่อสาร และการโต้แย้ง
เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการเรียนรู้ การคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผล คิดวิเคราะห์เป็น รู้ จัก
วิธีการค้นคว้าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ มีจิตใจใฝ่รู้ชอบอ่าน ค้นคว้า อยากพิสูจน์ อยากทดลอง รวมไปถึงสามารถคิด
อย่างวิพากษ์วิจารณ์ คิดอย่างเป็นระบบ รู้จักตั้งคาถามที่ถูกต้อง เพื่อที่จะก้าวไป ขั้นต่อไปได้ ในยุคนี้เรา สามารถ
ค้นหาข้อมูลความรู้ได้ง่ายกว่ายุคก่อนมาก ที่สาคัญกว่าคือ จะหาความรู้ที่น่าเชื่อถือได้จากไหน อย่างไร รู้จักเลือกจับ
ประเด็น ตีความข้อมูลความรู้ เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้งานในโลกจริงได้อย่างไร (วิทยากร เชียงกูล, 2558)
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ที่มีความหมายได้ ช่วยพัฒนาทักษะการคิดและ
พัฒนาลักษณะนิสัยนักคิด นักปฏิบัติที่ดี และการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ คาถามมีบทบาทสาคัญในการ
จัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ซึ่ง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการ วิธีคิด วิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียน
จะต้องมีการสังเกต รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และลงข้อสรุป รวมทั้งการใช้ทักษะการถามคาถามตั้ง
คาถามเพื่อการสืบเสาะ และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งทักษะต่างๆดังกล่าวถ้ามีการฝึ กใช้อย่างสม่าเสมอ ผู้เรียน
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สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในอนาคต วิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นกระบวนการถามและศึกษาคาตอบ
และตอบคาถามต่างๆโดยเฉพาะผู้เรียนเป็นผู้กาหนดคาถามเพื่อการสืบเสาะหาความรู้และคาตอบ คุณลักษณะพิเศษ
ของการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้คือ “กิจกรรมของผู้เรียนโดยครูเป็นผู้ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของผู้เรียน”
(จินตนา ศิริธัญญารัตน์ , 2561) โดยจัดการให้ ห้องเรียนเป็นแบบ“นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “นักเรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้” (constructivist) นักเรียนร่วมกัน สร้างความหมาย (meaning-making) ของสิ่งต่าง ๆ กิจกรรมต่าง
ๆ โดยสร้างความหมาย ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่แล้ว นักเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมกิจกรรม ทั้งกิจกรรมกลุ่มรวม
กิจกรรมกลุ่มย่อย และกิจกรรมที่ทาคนเดียว สภาพของห้องเรียนจะมีชีวิตชีวา นักเรียนพูดคุยปรึกษาถกเถียงกัน มี
การค้นคว้าหาความรู้ที่สงสัยในเวลานั้น และ นามาอธิบายให้เพื่อนฟัง รวมทั้งช่วยกันตีความทาความเข้าใจให้ชัดเจน
หรือลึกซึ้งเชื่อมโยงขึ้น มีการนาเสนอความรู้ ที่ตนตีความหรือสรุปจากกิจกรรมให้เพื่อนฟัง รวมทั้งตอบข้อซักถาม
หรืออภิปราย แลกเปลี่ยน (วิจารณ์ พานิช , 2562) โดยในการตอบคาถามของนักเรียนเพื่ อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์
ข้อมูล คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผล ครูจึงเลือกใช้เการตั้งคาถามแบบ 5W1H มาใช้เพื่อส่งเสริมการคิด
อย่างมีวิจารณญาณให้กับนักเรียน
การตั้งคาถามแบบ 5W1H จะส่งผลให้เกิดทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสรุปความ และความสามารถ
ในการแก้ปัญหา โดยในการตั้งคาถามประกอบด้วย What (อะไร) เป็นการถามว่า สิ่งนั้นคืออะไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
และมีรายละเอียดเป็นอย่างไร Where (ที่ไหน) เป็นการถามถึง สถานที่หรือตาแหน่ งที่ชัดเจน When (เมื่อใด) เป็น
การถามว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นเมื่อใด Why (ทาไม) เป็นการถามว่าเพราะเหตุใดเรื่องนั้นจึงเกิดขึ้น
ทาไมแต่ละเหตุการณ์จะต้องเป็นไปอย่างนั้น Who (ใคร) เป็นการถามว่า ใครที่เป็นต้นเรื่อง เป็นเจ้ าของเรื่อง เป็น
บุคคลสาคัญ เป็นตัวประกอบ หรือเป็นผู้เกี่ยวข้ องที่จะได้รับผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ และ How (อย่างไร) เป็น
การถามถึงรายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ วหรือกาลังจะเกิดขึ้นว่ ามีความเป็นไปในลักษณะใด (สุนีย์ แก้วดวง,
2552) ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกได้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ในการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ที่ส่งเสริม
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) โดยใช้วงจร PAOR
ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามหลักการและขั้นตอนของการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน
ต่อเนื่องกันไปเป็นวงจร ซึ่งดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งห้องเรียนอยู่ในยุคโควิด ช่วงของการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โรงเรียนจึงได้มีการจัดเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดย
ผู้วิจัยได้ทาการวิจัยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จานวน 38 คน เป็นนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้ง
นี้ ซึ่งเป็นนักเรียนแผนวิทย์ตารวจของโรงเรียน ซึ่งแผนการเรียนวิทย์ตารวจ คือ การเรียนแผนวิทย์ -คณิตที่เน้น
สาหรับนักเรียนที่สนใจเป็นตารวจ ทหาร โดยมีการเรียนเพิ่มเติมในรายวิชากฎหมายและเพิ่มชั่วโมงเรียนพลศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเลือกเรี ยนในระดับต่อไป โดยงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ โดยจัดทาแผนการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล นั้ น ผู้ วิ จั ย ได้ เ ก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล จากการด าเนิ น การตามวงจร PAOR โดยผู้ วิ จั ย ได้
ดาเนินการวิจัยทั้งสิ้น 3 วงรอบ สามารถสรุปวิธีดาเนินวิจัยได้ดังแผนภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การดาเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยใช้วงจร PAOR
จากนั้นผู้วิ จั ยได้วางแผนการดาเนินการตามวงจรการวิ จั ยปฏิบัติการในชั้ นเรี ยนตามแนวคิ ดการวิ จัย
ปฏิบัติการของเคมมิส และแมคแทกการ์ ท (Kemmis and McTaggart) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. ขั้นการ
วางแผน (Planning) 2. ขั้ น การปฏิ บั ติ ก าร (Action) 3. ขั้ น การสั ง เกต (Observe) และ 4. ขั้ น การสะท้ อ นผล
(Reflection) โดยมีวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร และครูผู้สอนจัดทาแผนการเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสม
กับนักเรียน ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณโดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H เพื่อกระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลจากการ
สืบเสาะหาความรู้ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามประเด็นคาถามที่นักเรียนสนใจ โดยแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3 แผนดังนี้
ตารางที่ 1 แผนการเรียนรู้ของวงจรปฏิบัติการ 3 วงจร
วงจรที่
1
2
3

แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบหายใจของมนุษย์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของมนุษย์

จานวนคาบ
3
3
3
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ขั้นตอนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนประกอบด้วย 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดการ ดาเนินการ ดังนี้
1. ขั้นการวางแผน (Planning) จากบันทึกหลังการสอนของผู้วิจัยที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า
ในขั้นสารวจและค้นหาข้อมูล อธิบายและลงข้อสรุป นักเรียนไม่สามารถนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่ มีการตั้งคาถามหรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อ
ตนเองไม่เข้า ใจ จากนั้นผู้วิจัยจึ งเริ่มศึกษาเอกสารและ งานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการจัดการเรียนรู้แบบ 5E เพื่อ ดูแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนั กเรียน และจาก บันทึกหลังสอนของผู้วิจัยพบว่า เมื่อนักเรียนสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง ในการ
สืบค้นข้อมูลนักเรียนขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
นั้นสามารถนามาใช้ในการตอบคาถามได้หรือไม่ รวมทั้งไม่มีการตั้งคาถามหรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ เมื่อตนเองไม่เข้าใจ
ซึ่งจากปัญหาที่พบสอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงซึ่งเป็น 1 ใน 6 สมรรถนะที่สาคัญในปัจจุบัน ผู้วิจัย
จึงสนใจพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงให้กับนักเรียนโดยเน้นพัฒนาในด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้วิจัยมองว่า
วิธีการสอนที่สอน อยู่สามารถสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ จึงได้คิดหา
กิจกรรมที่ทาให้นักเรียนได้รับการกระตุ้นให้เกิดการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้น
สามารถนามาใช้ในการตอบคาถามได้ หรือไม่ มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควร คิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การให้เหตุผล และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ได้ถูกต้อง โดย
จัดเป็นกิจกรรมที่ท้าทาย ชวนให้คิด ผู้วิจัยจึง นาการตั้งคาถามแบบ 5W1H มาเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียนได้พิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลในการตอบคาถามแต่ละประเด็น ตัดสินว่าสิ่งใดควรเชื่อหรือควร คิดวิเคราะห์ การคิด
สังเคราะห์ การให้เหตุผล และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ได้ถูกต้อง
ผู้วิจัยจึงจัดทาเป็นแผนการเรียนรู้ที่ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับ การตั้งคาถามแบบ 5W1H ทั้งนี้แต่ละ
แผนการเรียนรู้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม โดยเมื่อดาเนินการสอนตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยมีการตรวจผลงานเพื่อตรวจคาตอบ สะท้อนคิดผ่านบันทึกหลังสอน เพื่ อวิเคราะห์ จุดเด่น จุด
ด้อย ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการตั้งคาถามแบบ 5W1H
สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน และนาไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป
2. ขั้นการปฏิบัติการ (Action) นาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการตั้งคาถามแบบ 5W1H ที่
สร้างขึ้นไปใช้ในการ ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งมีทั้งหมด 3 แผน ในแต่ละวงจรประกอบไปด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้ ดังนี้ วงจรที่ 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 วงจรที่ 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และวงจรที่ 3 ใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ใช้เวลาสอนทั้งหมด 9 คาบ คาบละ 50 นาที
3. ขั้นการสังเกต (Observation) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลขณะทาการสอนในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยผู้วิจัยจะทาการสังเกตและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนจากการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การสังเกตและบันทึกข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยจะใช้เครื่องมือ คือ กิจกรรมการตั้งคาถาม
5W1H บันทึกหลังสอน
4. ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) เป็นขั้นที่ผู้วิจัยนาข้อมูลทั้งหมดในขั้นการปฏิบัติการ และขั้ นการ
สังเกตมาหาตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงการพัฒนา และสิ่งที่ควรพัฒนา จากนั้นนามามาสะท้อนคิดโดยไตร่ตรองกั บครูพี่เลี้ยง
อาจารย์นิเทศก์ เพื่อนนิสิตฝึก ประสบการณ์ ด้วยกัน โดยใช้ ช่ องทางในการสะท้อนคิ ดผ่า น google meet เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนาและประยุกต์ใช้ในแผนการปฏิบัติการในวงจรวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดเป็นทฤษฎีจากการปฏิบัติ
โดยเมื่อได้ทฤษฎีจากการปฏิบัติจากแต่ละวงจร ผู้วิจัยจะนาผลที่ได้ไปปรับใช้กับวงจรถัดไปทันทีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
เดิมขึ้นอีก
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ภาพที่ 3 แผนภาพขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ในแต่ละขั้นตอนผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่
วางแผนไว้ในแต่ละวงจร ซึ่งแต่ละวงจรมีรายละเอียดดังนี้
1. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การตั้งคาถาม 5W1H ที่ส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียนยุค
โควิด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บันทึกหลังสอนของผู้วิจัย โดยผู้วิจัย ได้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการ
จัดการเรียนการสอนทั้งหมด และนาเหตุการณ์มาวิเคราะห์ และผลที่เกิดขึ้นส่งผลต่อผู้วิจัยอย่างไร
2. จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ในห้องเรียน
ยุคโควิด เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย ได้แก่ กิจกรรมการตั้งคาถามแบบ 5W1H บันทึกหลังสอนของผู้วิจัย โดยผู้วิจัยจะ
ทาการวิเคราะห์คาตอบของนักเรียนในการทากิจกรรม และประเมินนักเรียนว่ามีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณอย่างไร ในบันทึกหลังสอนของผู้วิจัย จะบั นทึกสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง การจัดการเรียนการสอน
จากนั้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผลการสอน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไขการจัดการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของนักเรียนในวงจรถัดไป
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ในห้องเรียนยุคโควิด ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
การจัดกิจกรรมแบบห้องเรียนในยุคโควิดโดยเปิดห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ google meet ผู้วิจัยนาเสนอข้อค้นพบ
ดังนี้
วงจรที่ 1 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ในห้องเรียนยุคโควิด ซึ่งมีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักเรียนทุกคนเข้าเรียนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ครูเปิดห้องเรียนออนไลน์
โดยใช้ google meet ในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล จากนั้นพิจารณาข้อมูลที่ได้สืบค้น
มาว่าสามารถนามาตอบคาถามรวมถึง การเลือกข้อมูลต่างๆที่นามาตอบคาถามมีค วามน่าเชื่ อถือสอดคล้องกับ
ประเด็นต่างๆหรือไม่ โดยในวงจรที่ 1 ซึ่งในวงจรนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนไปแล้วเรื่อง
การหายใจของมนุษย์ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลความผิดปกติของระบบหายใจว่านาไปสู่โรคใดที่เกี่ยวข้องกับระบบ
หายใจ โดยให้นักเรียนจัดทาในรูปแบบคาถาม 5W1H คือ What (อะไร), Where (ที่ไหน), When (เมื่อไร), Why
(ทาไม), Who (ใคร), และ How (อย่างไร) ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวในการสืบเสาะหาข้อมูลนักเรียนจะไม่สามารถนา
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ข้อมูลที่หามาตอบได้โดยทันที นักเรียนต้องพิจารณาข้อมูลที่หาได้ให้ตรงถามประเด็นคาถามที่กาหนด โดยนักเรียน
สามารถคิดคาถามจากประเด็นที่กาหนดเองได้แต่ต้องอยู่ในรูปแบบคาถาม 5W1H และให้ออกแบบชิ้นงานด้วย
ตนเองและนาเสนอในรูปแบบใดก็ได้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานนักเรียน ผู้วิจัย สามารถนาผลงานของ
นักเรียนมาแบ่งตามลักษณะของคาตอบตามประเด็นได้ต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูล นาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด
มีการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทถี่ กู ต้อง

ภาพที่ 4 นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูล นาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด มีการสรุป
ใจความอย่างมีเหตุผล เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทถี่ ูกต้อง
ประเด็นที่ 2 นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูลและการนาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่
กาหนดได้บางส่วน

ภาพที่ 5 นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูลและการนาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตาม
ประเด็นที่กาหนดได้บางส่วน
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ประเด็นที่ 3 นักเรียนสืบค้นข้อมูล ขาดเลือกข้อมูลและขาดการพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่
กาหนด

ภาพที่ 6 นักเรียนสืบค้นข้อมูล ขาดเลือกข้อมูลและขาดการพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด
จากผลการทดลองในวงจรที่ 1 และจากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยครูพี่เลี้ยงและเพื่อน
นิสิตฝึกประสบการณ์ ทาให้ได้ผลการสะท้อนจากครูพี่เลี้ยงรวมทั้ง เพื่อนนิสิตฝึกประสบการณ์โดยสะท้อนผลแบบ
ออนไลน์ผ่าน google meet พบว่า ประเด็นที่แสดงให้เห็นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ประเด็นที่ 1 ซึ่ง
นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูล นาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด มี การสรุปใจความ
อย่างมีเหตุผล เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ทถี่ กู ต้อง
ส่วนประเด็นที่ 2 และ 3 พบว่า นักเรียนสืบค้นข้อมูล เลือกข้อมูลและการนาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรอง
เนื้อหาตามประเด็นที่กาหนดได้บางส่วน เนื่องจาก นักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาได้ง่าย จึงนาเนื้อหาที่หาได้มา
ตอบเลย ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลและขาดการนาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนด ผู้วิจัยจึง
คิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มให้นักเรียนได้สะท้อนงานของตัวเอง ข้อดี ข้อควรพัฒนา ความน่าเชื่อถือของงาน
และให้คะแนนงานเอง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกการสืบค้นข้อมูลการคิดพิจารณา
ไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรนามาตอบคาถาม การให้เหตุผล และการสรุป
ใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ได้ถูกต้อง
วงจรที่ 2 หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนรู้จากวงจรที่ 1 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ในห้องเรียนยุคโควิด โดยห้องเรียนในยุคโควิดในวงรอบที่ 2 สถานการณ์ของ
การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงลดลง ทางโรงเรียนจึงมีการประชุม
และได้มติจากการประชุมให้ มีการจัดเรียนการสอนแบบ onsite สลับ online ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 4
และ 5 มาเรียน onsite ในวันคู่และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 3 และ6 มาเรียน onsite ในวันคี่ ซึ่งจากการเปิดเรียนแบบ
onsite สลับ online นักเรียนที่มาเรียน onsite ในวันที่มีเรียนมีจานวนไม่ถึงครึ่งห้องทาให้ในการเรียนแบบ onsite
จะต้องเปิดห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google meet ควบคู่ไปด้วยสาหรับนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ซึ่ง ผู้วิจัย
ได้จัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ที่วางไว้ โดยให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดโดยให้
สืบเสาะหาความรู้และนาเสนอในรูปแบบคาถาม 5W1H และเพิ่มการสะท้อนผลงานของนักเรียนเอง ให้นักเรียนได้
พิจารณาข้อดี ข้อควรพัฒนา ความน่าเชื่อถือของงาน และให้นักเรียนให้คะแนนผลงานของตนเอง เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกการสืบค้นข้อมูล คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพื่ อตัดสินว่าสิ่ง
ใดควรนามาตอบคาถาม และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ได้ถูกต้องเมื่อ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานของนักเรียนและการสะท้อนตัวเอง ผู้วิจัยสามารถแบ่งตามลักษณะของคาตอบ
ต่อไปนี้
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ประเด็นที่ 1 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล เห็นข้อดี ข้อควรพัฒนา ความ
น่าเชื่อถือของงาน และให้คะแนนงานของตนเองได้ครบถ้วน เป็นไปตามความจริง

ภาพที่ 7 นั ก เรี ย นสะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง การคิ ด พิ จ ารณาไตร่ ต รองข้ อ มู ล เห็ น ข้ อ ดี ข้ อ ควรพั ฒ นา ความ
น่าเชื่อถือของงาน และให้คะแนนงานของตนเองได้ครบถ้วน เป็นไปตามความจริง
ประเด็นที่ 2 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล เห็นข้อดี ข้อควรพัฒนา ความ
น่าเชื่อถือของงาน และให้คะแนนงานของตนเองได้บางส่วน

ภาพที่ 8 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล เห็นข้อดี ข้อควรพัฒนา ความน่าเชื่อถือ ของงาน
และให้คะแนนงานของตนเองได้บางส่วน
ประเด็นที่ 3 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล บอกข้อดี ข้อควรพัฒนา
ความน่าเชื่อถือของงานไม่ได้
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ภาพที่ 9 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล บอกข้อดี ข้อควรพัฒนา ความ
น่าเชื่อถือของงานไม่ได้
จากผลการทดลองในวงจรที่ 2 และจากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยครูพี่เลี้ยงและเพื่อน
นิสิตฝึกประสบการณ์ ทาให้ได้ผลการสะท้อนจากครูพี่เลี้ยงรวมทั้ งเพื่อนนิสิตฝึกประสบการณ์โดยสะท้อนผลแบบ
ออนไลน์ผ่าน google meet พบว่า ประเด็นที่แสดงให้เห็นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คือ ประเด็นที่ 1 และ
2 เนื่องจากนักเรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาได้ง่าย จึงนาเนื้อหาที่หาได้มาตอบเลย ซึ่ง จากการทางานและการ
สะท้อนตัวเองทาให้เห็นว่านักเรียนได้คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควร
เลือกมาตอบคาถาม เห็นข้อดี ข้อควรพัฒนา ความน่าเชื่อถือของงาน และให้คะแนนงานของตนเองได้ ตามความเป็น
จริง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และการนาข้อมูลมาพิจารณาไตร่ตรองเนื้อหาตาม
ประเด็นที่กาหนด ประเด็นที่ 3 นักเรียนสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูล บอกข้อดี ข้อควร
พัฒนา ความน่าเชื่อถือของงานไม่ได้ ผู้วิจัยจึงคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มให้นักเรียนได้สะท้อนงานของตัวเอง
และงานของเพื่อน พร้อมชี้แจงการนาผลการสะท้อนงานในวงรอบที่ 2 ไปพัฒนาผลงานต่อไป ข้อดีทาต่อ ข้อควร
พัฒนาพัฒนาในงานชิ้นต่อไป และจะทาอย่างไรให้งานเรามีความน่าเชื่อถือ และให้คะแนนงานตนเองตามความเป็น
จริง เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกการสืบค้นข้ อมูลการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมี
เหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรนามาตอบคาถาม การให้เหตุผล และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อ
ทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ได้ถูกต้องการ
วงจรที่ 3 หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการจัดการเรียนรู้จากวงจรที่ 2 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้
แบบ 5E ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1Hและการสะท้อนผลงานในห้องเรียนยุคโควิด โดยห้องเรียนในยุคโควิดในวงรอบ
ที่ 3 สถานการณ์ของการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) มีความรุนแรงลดลง ผู้ติด
เชื้อมีจานวนลดลง โรงเรียนจึงจัดการประชุมและมติที่ประชุม มีการจัดเรียนการสอนแบบ onsite แต่ทางโรงเรียนไม่
บังคับให้นักเรียนมาเรียน onsite แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เรียนว่าจะมาเรียน onsite
หรือไม่ หากนักเรียนไม่สมัครใจมาเรียน onsite ครูผู้สอนจะต้องจัด online ให้นักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนพร้อมๆกับ
การเรียน onsite โดยการทากิจกรรมในวงจรที่ 3 ต่อไปผู้วิจัยได้ ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่วางไว้โดยนักเรียน
สืบเสาะความรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด บอกถึงความผิดปกติของระบบหมุ นเวียนเลือดนาไปสู่โรคที่เกิดขึ้นใน
ระบบจัดทาโดยการใช้ตั้งคาถาม 5W1H และนาการสะท้อนจากวงจรที่ 2 มาพัฒนาและปรับปรุง และให้นักเรียนนา
คาสะท้อนจากวงจรที่ 2 มาพัฒนางานชิ้นนี้ด้วย จากนั้นให้สะท้อนงานที่นักเรียนทาพร้อมเปิดมุมมองได้พิจารณา
ข้อมูลของกลุ่มเพื่อน โดยการให้สะท้อนงานของกลุ่มเพื่อนด้วย เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานนักเรียน
ผู้วิจัยสามารถแบ่งตามลักษณะของคาตอบต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มี
จุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเลือกมาตอบคาถาม คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ให้เหตุผล และการสรุปใจความ
อย่างมีเหตุผล นาข้อพัฒนาจากวงรอบที่ 2 มาพัฒนาต่อ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น และสะท้อนงานของเพื่อน
เป็นไปตามความเป็นจริง
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ภาพที่ 10 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณ
ประเด็นที่ 2 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มี
จุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเลือกมาตอบคาถาม การสรุปใจความอย่างมีเหตุผล ขาดการนาผลการสะท้อน
จากวงรอบที่ 2 มาพัฒนาผลงานต่อ และสะท้อนงานของเพื่อนในบางประเด็น

ภาพที่ 11 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลผ่านการวิเคราะห์ คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณได้บางส่วน
ประเด็นที่ 3 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลผ่านการพิจารณาแต่ยังไม่ตรงประเด็น ขาดการนาผลการสะท้อน
จากวงรอบที่ 2 มาพัฒนาผลงานต่อ และขาดการสะท้อนงานของเพื่อน
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ภาพที่ 12 นักเรียนทาผลงานโดยข้อมูลขาดการวิเคราะห์ คิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณขาดการนา
ผลการสะท้อนจากวงรอบที่ 2 มาพัฒนาผลงานต่อ และขาดการสะท้อนงานของเพื่อน
จากผลการทดลองในวงจรที่ 3 และจากการสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโดยครูพี่เลี้ยงและเพื่อน
นิสิตฝึกประสบการณ์ ทาให้ได้ผลการสะท้อนจากครูพี่เลี้ยงรวมทั้งเพื่อนนิสิตฝึกประสบการณ์ พบว่า ประเด็นที่แสดง
ให้เห็นทักษะการคิ ดอย่างมีวิจ ารณญาณคื อ ประเด็นที่ 1 และ 2 โดยข้อมูลของนักเรียนผ่านการวิเคราะห์ คิด
พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเลือกมาตอบคาถาม คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ ให้เหตุผล และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล นาข้อพัฒนาจากวงรอบที่ 2 มาพัฒนาต่อ ข้อมูลมีความ
น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น และมีการสะท้อนงานของเพื่อนเพื่อเปิดมุมมองให้พิจารณาข้อดี ข้อควรปรับปรุงของเพื่อน ให้
ข้อเสนอแนะและเป็นข้อมูลในการนาไปพัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิ ดอย่า งมีวิจารณญาณในห้องเรียนยุค โควิด ผู้วิจั ยได้จั ดการเรียนการสอนทั้ง ในรูปแบบ onsite กับ
online ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับ
การตั้งคาถาม 5W1H ในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียน
ยุคโควิด มีผลการวิจัยดังนี้
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในห้องเรียนยุคโควิด ผู้วิจัยได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยนาการตั้งคาถาม 5W1H รวมถึงการสะท้อนผลงานของตัวนักเรียนเองและการสะท้อนผลงานของ
เพื่อน รวมทั้งการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูพี่เลี้ยงและเพื่อนนิสิตฝึกประสบการณ์ด้วยกันมาพัฒนาการ
สอนหรือการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยให้เหมาะสมกับนักเรียนของผู้วิจัยเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียน โดยมีการคิดวางแผนให้แผนการเรียนรู้เหมาะสมกับนักเรียน นาเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนยุคโควิดที่มี
การจัดการเรียนรู้ทั้งแบบ onsite และ online ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระหว่างการสอนที่ต้องปรับเปลี่ยน
ไปตามสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ทาให้บรรยากาศในชั้นเรียน
เปลี่ยนไป ทั้งครูและนักเรียนกลายเป็นทั้ง “ผู้สอน” และ“ผู้เรียน” ไปพร้อม ๆ กัน ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบใหม่ในชั้นเรียนซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ทุกคนที่เข้าร่วมเติบโตขึ้นหรือเกิดการเรียนรู้กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน (วิจารณ์ พานิช, 2562)
การศึกษาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
ตั้งคาถาม 5W1H ในห้องเรียนยุคโควิดพบว่า การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม
5W1H สามารถพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ แสดงให้เห็นทักษะการ
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในวงจรที่ 1 2 และ 3 เพิ่มขึ้นตามลาดั บ เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
(5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H ทาให้นักเรียนได้ฝึกการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และการตั้งคาถาม 5W1H
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการนาข้อมูลมาตอบคาถามตามประเด็นคาถามในการตั้งคาถาม
5W1H ซึ่งแสดงให้เห็นการคิดพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดสินว่าสิ่งใดควรเลือกมา
ตอบคาถาม คิดวิเคราะห์ และการสรุปใจความอย่างมีเหตุผล เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้ ที่ถูกต้องและ
ฝึกการสะท้อนผลงานทั้งการสะท้อนของตัวเอง การสะท้อนของเพื่ อนรวมถึงนาคาสะท้อนผลงานต่างๆพัฒนาข้อดี
ปรับปรุงเพิ่มข้อแนะนาที่ทาให้ผลงานดีขึ้น และจากการสะท้อนการจัดกิจกรรมของผู้วิจัยยังเป็นการกระตุ้นให้
นักเรียนศึกษาข้อมูล พิจารณาไตร่ตรองข้อมูลก่อนนาข้อมูลมาตอบ ซึ่งในกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ที่
เป็นการเรียนการสอนที่ให้ความสาคัญกับนักเรียนหรือนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล ทาให้นักเรียนมีความรู้ทักษะ ความเชี่ยวชาญและ
สมรรถนะที่ เ กิ ด กั บ ตั ว นั ก เรี ย น (จรรยา โท๊ ะ นาบุ ต ร, 2560) และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายและจุ ด เน้ น ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ มุ่ ง ให้ นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร Active Learning ซึ่ ง การพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณของนักเรียนยังสามารถนาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจาวันหรือในอนาคตต่อไปได้ เนื่องจากในปัจจุบัน
นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ง่าย เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสาคัญที่
นักเรียนต้องอาศัยทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ต้องพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลอย่างมีเหตุผลที่มีจุดประสงค์เพื่อ
ตัดสินว่าสิ่งใดควรเลือกมาตอบคาถามก่อนนาข้อมูลไปใช้ให้ตรงตามประเด็นที่ต้อ งการโดยข้อมูลนั้นต้องมีความ
น่าเชื่อถือผ่านการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างมีเหตุผล
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการตั้งคาถาม 5W1H พัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนโดยในการตั้งคาถามควรเป็นโอกาสให้นักเรียนตั้งคาถามจากประเด็นที่นักเรียนสนใจ
ไม่ควรชี้แนะแนวทางในการตั้งคาถามก่อน ควรเปิดอิสระทางความคิดให้กับนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การจั ด การเรียนรู้ ค วรจั ดการเรี ยนรู้ ให้ เ หมาะกับนัก เรี ยนของผู้ วิจั ย ซึ่ง ผู้วิ จั ยต้องเรียนรู้ สัง เกต
พฤติ ก รรมของนั ก เรี ย นของผู้ วิ จั ย และจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ เ หมาะกั บ นั ก เรี ย นเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับนักเรียน
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2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2564 จานวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 6 แผน 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และ
3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้ อมูลโดยการคานวณ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนทุกคนมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน คิดเป็นร้อยละ 84.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน /ความคิดสร้างสรรค์ /ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the creativity of Mathayomsuksa 1
students using applied science learning management with Creative-Based Learning and 2) to study
satisfaction towards learning activities. The target group was 41 students in Mathayomsuksa 1/1,
Taongoiphatthanasueksa school in the second semester, academic year 2021. The research tools
were 1) 6 plans for applied Creative-Based Learning Management 2) creative thinking tests and
3) a satisfaction questionnaire. The statistics used were mean, percentages, and standard deviation.
The results showed that 1) all students after receiving Creative-Based Learning Management have
84.81 percent of creativity scores, which was higher than 75 above the threshold, and 2) the
students were satisfied with applied Creative-Based Learning Management at the highest level.
Keywords: Science Learning Activities applied Creative-Based Learning/ Creativity / Satisfaction
towards learning activities
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการแข่งขันทางสังคมค่อนข้างสูง ส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทัน
กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททางสังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสมรรถนะของการรู้เท่าทันจึงเป็นตัวแปรสาคัญที่ต้ องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการ
เรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มงคล เรียงณรงค์และลัดดา ศิลาน้อย, 2558, หน้า
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141-148) การกาหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท้า
ทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนากรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ที่ถูกนามาเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ ในด้านผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในวิชาแกนหลัก ซึ่งทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ประกอบด้วยการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหาการสื่อสารและ
การมีส่วนร่วม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 10)
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
นั้น ๆ ด้วย ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดจากประชากรในประเทศที่กล้าคิดแตกต่าง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ก็ผสมผสานกับ
การใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโลกจึงทาให้มวลมนุษย์มีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การอานวยความสะดวกการอยู่ในโลกปัจจุบัน (วิจ ารณ์ พานิช, 2555, หน้า 11) อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย
ที่จาเป็นยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ เพราะผลงานสร้างสรรค์นามาซึ่งความแปลกใหม่ ทา
ให้สังคมเจริญก้าวหน้า ถ้าสังคมหยุดนิ่งจะทาให้สังคมนั้นล้าหลัง (อารี พันธ์มณี, 2557, หน้า 157) กุญแจที่จะนาไปสู่
การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคคลและสังคมไทยในส่วนรวม คือ การจัดการศึกษาจะต้องจัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ชีวิตจริงในสังคมปัจจุบันพร้อมกับมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งความรู้ ความคิด ความสามารถความรับผิดชอบ
ต่อสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่า งมีความสุข เด็กและเยาวชนของชาติจึงควรได้รับการฝึกทักษะการคิดให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย (สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ, 2551, หน้า 38) และความคิดสร้างสรรค์ถือเป็น
กระบวนการทางความคิ ด ที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ เด็ ก เด็ ก สร้ า งความคิ ด สร้ า งจิ น ตนาการต่ อ สถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมที่กาหนดไว้ การฝึกฝนให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนที่ช่วยกระตุ้นคุณภาพในตัวเด็กให้มั่นใจใน
ตนเองและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้มีคุ ณภาพมากยิ่ง ขึ้น (สุวิทย์ มูลค า, 2547, หน้า 25) ทั้ง นี้ค วามคิ ดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอนและการฝึกปฏิบัติที่ถูก วิธี ควรส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย เพราะ
เป็ น ระยะที่ เ ด็ ก มี จิ น ตนาการสู ง ศั ก ยภาพด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องเด็ ก ก าลั ง พั ฒ นาหากช่ ว งนี้ เ ด็ ก ได้ รั บ
ประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสมและต่อเนื่อง เท่ากับเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสาหรับการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ในอนาคต (อารี พันธ์มณี, 2557 หน้า 2-3)
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา หรือสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปแล้วรวบรวม
ความคิดนั้นตั้งเป็นสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลที่ได้เพื่อนาไปสู่แนวทางใหม่และผลผลิตใหม่ ซึ่งบุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น (Torrance,
1962, p. 16) ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง เช่น การฝึกคิด การลง
มือทากิจกรรมให้ความรู้ ในทางอ้อม เช่น การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การสร้างความปลอดภัยในการคิด เป็น
ต้น และจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในช่วงมัธยมศึกษาเป็นช่วงที่นักเรียนมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูง
(Egocentric) ซึ่งเหมาะแก่การพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ (Torrance, 1992, pp. 10-14)
นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จาเป็นต้องพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ซึ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการคิดขั้นสูง (Higher-order Thinking) โดยเป็นความคิดที่เกิดจากการทางานของสมองด้วยกระบวนการที่
ซับซ้อน (ไพลิน แก้วดก, 2561, หน้า 206-223)
การจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีการของการจัดการเรียนการสอนโดย
ผู้เรียนเป็นสาคัญรูปแบบการสอนนี้ได้ทาการวิจัยต่อยอดมาจากการจัดการเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน
(Problem-Based Learning, PBL) ซึ่ง เป็นหนึ่ง ในแนวทางการสอนที่ไ ด้ผ ลดี ใ นหลายประเทศ สาหรับการวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบปั ญหาเป็น ฐานกั บกลุ่ม นัก เรี ย นในประเทศไทย ก็ ไ ด้ ผ ลดี ส อดคล้องกับ
การศึกษาต่างประเทศ แต่สิ่งที่ยังขาดหายไปในการเรียนแบบ PBL คือ ทักษะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ อาจจะเป็น
เพราะวัฒนธรรมและสังคมประเทศไทย มักเน้นให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบที่ต้องทาอะไรเหมือนกัน แต่งตัว เข้าแถว
เรียน และการสอนก็มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทาข้อสอบชุดเดียวกันและเลือกคาตอบคาถามที่ถูกซึ่งมักจะมีคาตอบเดียว
ความคิดความคุ้นชินในเรื่องที่ทุกคนต้องตอบข้อเดียวกัน ทาให้นักเรียนของเราจึงคุ้นเคยกับความเหมือนและขาด
ทักษะในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์เกิดจากความแตกต่าง จากการวิจัยเมื่อผู้เรียนเรียนด้วย
PBL ความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันน้อยมากจึงได้นาเอาทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์
เข้า มาใช้ ร่วมกับ PBL เพื่อสร้า งรูปแบบการเรียนใหม่ที่น่า จะเหมาะสมกับประเทศไทย สาหรับการสอนแบบ
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สร้างสรรค์เป็นฐานซึ่ง เป็นห้องเรียนอนาคตช่วยพัฒนาทักษะที่สาคั ญ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะในการคิดความคิ ด
สร้างสรรค์ต้องการคาตอบที่หลากหลายจากมุมมองและความคิดที่แตกต่างกัน 2) ทักษะในการค้นคว้าหาความรู้
สังคมปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารห้องเรียนแห่งอนาคตจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะ
ข้อมูลที่มีอยู่มากมายว่าเรื่องใดจริงมีความน่าเชื่อถือเพียงใด 3) ทักษะในการทางานเช่นทักษะในการสื่อสารการ
นาเสนอและการทางานเป็นทีมรวมทั้ งการใช้เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อย่างฉลาด (วิริยะ ฤาชัยพานิชย์ ,
2558, หน้า 23-37)
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ เ ข้ า สั ง เกตการจั ด การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/1 โรงเรี ย น
เต่างอยพัฒนศึกษา อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร พบว่านักเรียนไม่กล้าคิดนอกกรอบ ตอบคาถามจากเนื้อหาใน
หนังสือ และตอบตามเพื่อน ไม่กล้าแสดงความคิ ดเห็นที่ต่างจากคนอื่น นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้ แบบวัดความคิ ด
สร้างสรรค์กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว พบว่าไม่มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ตามที่กาหนด ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน ซึ่งจะพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว และความคิดยืดหยุ่น ส่งผลให้
นักเรียนกล้าคิดนอกกรอบ แสดงความคิดเห็นแตกต่างจากคนอื่นและมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1/1 ปีการศึ กษา 2564 โรงเรียนเต่า งอยพัฒนศึกษา อาเภอเต่า งอย
จังหวัดสกลนคร จานวน 41 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์
ก่อนเรียน ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้ อ หาที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น เนื้ อ หารายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาระพื้ น ฐาน ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง พลังงานความร้อน
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการทาวิจัย 1 ปีการศึกษา 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สามารถเขี ย นกรอบแนวคิ ด การวิ จั ย
ได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. ความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์
องค์ประกอบ 3 ด้าน
เป็นฐาน 4 ขั้น ดังนี้
1. ความคิดคล่องแคล่ว
1. ขั้นกระตุ้นให้คิด
2. ความคิดยืดหยุ่น
2. ขั้นตั้งปัญหาและค้นคว้า
3. ความคิดริเริ่ม
3. ขั้นสร้างชิ้นงาน
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
4. ขั้นนาเสนอและประเมินผล
เรียนรู้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ที่มุ่งเน้นพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของ Kemmis
& Mc Taggart (1988, p. 11) และได้นาไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา
จ. สกลนคร ประกอบด้วย 2 วงจรปฏิบัติการ ดังนี้
วงจรปฏิบัติการที่ 1
ขั้ น วางแผน (Plan) วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หา วิ เ คราะห์ ห ลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กาหนดเนื้อหาที่นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
หลักการเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจ จากนั้นดาเนินการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ
ขั้นลงมือปฏิบัติการตามแผน (Act) เป็นขั้นการนาเอาแผนการจั ดการเรียนรู้ไปใช้ ในชั้นเรี ยนกั บ
กลุ่ ม เป้ า หมาย โดยมี บ ทเรี ย นละ 2 ชั่ ว โมง แผนการจั ด การเรี ย นรู้ 6 แผน ซึ่ ง จะใช้ ว งจรละ 3 แผน คื อ
วงจรปฏิบัติการที่ 1 ใช้ แผนที่ 1-3 และวงจรปฏิบัติการที่ 1 ใช้ แผนที่ 4-6
ขั้นสังเกตการณ์ (Observe) ใช้เครื่องมื อ และเทคนิคการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบวัดความคิ ด
สร้างสรรค์หลังทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐานกับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นสะท้อนกลับ (Reflect) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากแบบวัดความคิด
สร้างสรรค์ในขั้นสังเกตการณ์มาวิเคราะห์ปัญหา และสรุปข้อมูล เพื่อนาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2 ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
วงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นวางแผน (Plan) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา และวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ของกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์การวัดความคิดสร้างสรรค์ ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 แล้วนาไปพัฒนาจุดบกพร่อง เพื่อใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ต่อไป
ขั้นลงมือปฏิบัติการตามแผน (Act) นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐานที่พัฒนา ปรับปรุงข้อจุดบกพร่องจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 มาใช้กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4-6
สั ง เกตการณ์ (Observe) ใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบวั ด ความคิ ด
สร้างสรรค์หลังทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐานกับกลุ่มเป้าหมาย
ขั้นสะท้อนกลับ (Reflect) หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบ ผู้วิจัยนาแบบสอบถามความพึงพอใจไป
ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม เป้ า หมายตอบ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบวั ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ใ นขั้ น สั ง เกตการณ์ และจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจมาวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา ปีการศึกษา 2564 จานวน 41 คน ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียน ต่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาระพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องพลังงานความร้อน จานวน 6 แผน
แผนละ 2 ชั่วโมง ใช้เวลาสอนทั้งหมด 12 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยการประเมินจากผู้เขี่ยวชาญจานวน 5
ท่านมีค่าเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.58-4.70 โดยมีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
วงจรปฏิบัติการที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัวของสสาร
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วงจรปฏิบัติการที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง ประโยชน์ของการหดและขยายตัวของสสาร
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สมดุลความร้อน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การถ่ายโอนความร้อนในชีวิตประจาวัน
แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 กระตุ้นให้คิด เป็นขั้นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ
คลิป วีดีโอ ข่าวเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน สิ่งของ เกม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นหาคาตอบ ส่งผลให้
นักเรียนเกิดการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเกิดองค์ความรู้ที่สร้างด้วยตนเอง
ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและค้นคว้า นักเรียนแต่ละคนตั้งปัญหาจากสื่อที่ได้ศึกษามาจากขั้นที่ 1 โดยสุ่ม
เพื่อซักถามความรู้ความเข้าใจ เพื่อตั้งปัญหาและไปสู่การแก้ปัญหาจากการค้นคว้าของนักเรียน ทาให้เกิดแรงผลักดัน
ให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรี ยนรู้ได้เองอย่างอิสระ ได้ฝึกการแก้ปัญหา เน้น
การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระหว่างเรียน
ขั้นที่ 3 สร้างชิ้นงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -2019 ไม่สามารถให้นักเรียนรวมกลุ่มกันสร้าง
ผลงานได้ จึ งให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้ นงานเป็นรายบุคคล โดยออกแบบจากการเขียนหรือวาดผังมโนทัศน์ตาม
จินตนาการของนักเรียนที่ให้แปลกใหม่ และต่างไปจากเดิม
ขั้นที่ 4 นาเสนอและประเมินผล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สมาชิกในห้องได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ดี และวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ มีการทบทวนความรู้ผ่านการเล่นเกม
2. แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นแบบอัตนัย จานวน 10 ข้อ ใช้วงจรปฏิบัติการละ 5 ข้อ โดยมี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่ 0.60-0.80
3. แบบสอบถามความพึ ง ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน จานวน 10 ข้อ แบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.60-1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทาวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
1. ส่งหนังสือราขการจากคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เพื่อขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการโรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. นาแบบวัดความคิดสร้างสรรค์มาทดสอบกับนักเรียนว่ามีปัญหานั้นจริงหรือไม่ และ
รวบรวมข้อมูล นาข้อมูลที่ได้มาสังเคราะห์เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
3. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน สร้าง
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน แบบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน นาเครื่องมือในการวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐานในวงจรปฏิบัติการที่ 1 และวงจรปฏิบัติการที่ 2 ตามลาดับ
5. ใช้เครื่องมือที่สร้างขึ้นในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน
6. วิเคราะห์ข้อมูลโดยนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประเมินผลและ
ตรวจสอบ แล้ววิเคราะห์สรุป อภิปรายร่วมกับครูพี่เลี้ยงและผู้ร่วมสังเกตการณ์สอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาในวงจรปฏิบัติการต่อไป
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบ ดังนี้
1. การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และร้อยละ
2. การศึ กษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการค านวณค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์
สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ดมุ่ ง หมายเพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด สร้ า งสรรค์ และศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จ. สกลนคร ปีการศึกษา 2564 จานวน 41 คน ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
จุดมุ่งหมายของงานวิจัยออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
1. ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 41 คน ที่ได้รับการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน ซึ่ ง มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ความคิ ด
คล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม และความคิดยืดหยุ่น แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
หัวข้อที่ประเมิน
1. ความคิดคล่องแคล่ว
2. ความคิดริเริ่ม
3. ความคิดยืดหยุ่น
เฉลี่ย

วงจรปฏิบัติการที่ 1
คะแนน
ส่วน
ร้อย
เต็ม ค่าเฉลี่ย
เบี่ยงเบน
ละ
มาตรฐาน
10
5.24 52.44
1.45
10
9.44 94.39
1.00
15
12.39 82.60
1.05
35
27.07 76.48 2.64

วงจรปฏิบัติการที่ 2
ส่วน
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
7.95 75.85
0.95
9.49 94.88
0.71
12.61 84.07
1.24
29.68 84.81
2.09

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิ ดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จานวน 41 คน
หลั ง การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ บบประยุ ก ต์ ส ร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน ในวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 พบว่ า
ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน เท่ากับ 5.24, 9.44 และ
12.39 คิดเป็นร้อยละ 52.44, 94.39 และ 82.60 ตามลาดับ มีนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
จานวน 30 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จานวน 11 คน ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า ด้านความคิดคล่องแคล่ว
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และความคิ ด ยื ด หยุ่ น มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 7.95, 9.49 และ 12.61 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 75.85, 94.88
และ 84.07 ตามล าดั บ โดยรวมนั ก เรี ย นมี ค่ า เฉลี่ ย ความคิ ด สร้ า งสรรค์ เท่ า กั บ 29.68 คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.81
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ทุกคน
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ผลคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน จานวน 41 คน
แสดงดังตารางที่ 2
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 ผลการศึ กษาความพึง พอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้
วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน
ข้อ

รายการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ชัดเจน
กิจกรรมการเรียนสนุกสนานและน่าสนใจ
ครูให้โอกาสนักเรียนซักถามปัญหา
ครูส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและรู้จักวิพากษ์วิจารณ์
ครูยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนที่ต่างไปจากครู
ครูส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดหรือแหล่งอื่น ๆ
นักเรียนชื่นชอบและยินดีที่จะเรียนวิชานี้
นักเรียนพอใจและยินดีกับต่อที่สอนวิชานี้
นักเรียนนาความรู้จากวิชานี้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
รวมเฉลี่ย

ส่วน
ค่า
ระดับความ
เบี่ยงเบน
เฉลี่ย
พึงพอใจ
มาตรฐาน
4.93
0.26
มากที่สุด
5.00
0.00
มากที่สุด
4.98
0.15
มากที่สุด
4.98
0.15
มากที่สุด
4.98
0.15
มากที่สุด
4.95
0.22
มากที่สุด
4.95
0.22
มากที่สุด
4.98
0.15
มากที่สุด
4.83
0.82
มากที่สุด
4.90
0.62
มากที่สุด
4.95
0.27
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.95
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน เรื่อง พลังงานความร้อน ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม
และความคิดยืดหยุ่น มีค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน เท่ากับ 5.24, 9.44 และ 12.39 คิดเป็นร้อยละ 52.44, 94.39 และ
82.60 ตามลาดับ มีนักเรียนที่ มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 จานวน 30 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75
จานวน 11 คน และในวงจรปฏิบัติการที่ 2 พบว่า ด้านความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่มและความคิดยื ดหยุ่ น
มีค่าคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน 7.95, 9.49 และ 12.61 คิดเป็นร้อยละ 75.85, 94.88 และ 84.07 ตามลาดับ โดยรวม
นักเรียนมีค่าเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ เท่ากับ 29.68 คิดเป็นร้อยละ 84.81 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 75 ทุกคน จึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีขั้นตอนการสอนที่สามารถพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของผู้เรียน เริ่มจากขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นให้คิด เป็นขั้นกระตุ้นความสนใจของนักเรียน ด้วยสื่อรูปแบบต่าง ๆ
เช่น รูปภาพ คลิป วีดีโอ ข่าวเหตุการณ์ในชีวิตประจาวัน สิ่งของ เกม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและอยากค้นหา
คาตอบ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเกิดองค์ความรู้ที่สร้างด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนมีข้อสงสัยก็
จะถามตลอดเวลา ทาให้การเรียนไม่น่าเบื่อ เพราะทุกคนต้องการหาคาตอบของตนเอง นาไปสู่ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งปัญหา
และค้นคว้า นักเรียนแต่ละคนตั้งปัญหาจากสื่อที่ได้ศึกษามาจากขั้นที่ 1 โดยสุ่มเพื่อซักถามความรู้ความเข้าใจ เพื่อตั้ง
ปัญหาและไปสู่การแก้ปัญหาจากการค้นคว้าของนักเรียน ทาให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง
และมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ได้ เองอย่างอิสระ ได้ฝึกการแก้ปัญหา เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ระหว่างเรียน ส่งผลต่อขั้นที่ 3 ขั้นสร้างชิ้นงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -2019 ไม่สามารถให้นักเรียนรวมกลุ่มกัน
สร้างผลงานได้ จึงให้นักเรียนได้ออกแบบชิ้นงานเป็นรายบุคคล โดยเป็นออกแบบจากการเขียนหรือวาดผังมโนทัศน์
ตามจินตนาการของนักเรียนที่แปลกใหม่ และต่างไปจากเดิม ขั้นนี้เน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนระหว่าง
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นักเรียนกับนักเรียน ส่วนขั้นที่ 4 นาเสนอและประเมินผล เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นของตนเอง
สมาชิกในห้องได้ฝึกทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ดี และวิจารณ์แบบสร้างสรรค์ ขั้นนี้ มีการทบทวนความรู้ผ่านการเล่นเกม
ทาให้นักเรียนชื่นชอบและสนใจมากที่สุด นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมและลงมือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทา
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์
สร้างสรรค์เป็นฐาน จึงสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน มีโครงสร้างหลักที่พัฒนามาจากรูปแบบการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(PBL) และความคิ ดแนวขนาน (Parallel Thinking) ของ De Bono (2017, อ้ า งถึ ง ใน ชาตรี บั วคลี่ , 2557, หน้ า
773-782) เป็นแนวคิดที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวางแผนการทางานได้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่
กับนักออกแบบแต่ละคนว่าจะประยุกต์แนวคิดใดให้เหมาะสมกับโจทย์ บริบทและตัวแสดงออกของงานชิ้นนั้ น หัวใจ
หลักที่สาคัญของการคิดทั้ง 3 แนวคิด คือ การมีสติ มีสมาธิและมีใจที่ว่าง เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และแนวคิดทั้ง 3 แนวความคิด ไม่ว่าจะเป็นการคิดแนวตั้ง การคิดแนวขนานและการคิดแนวข้าง ต่างก็มีข้อดีข้อเสีย
ด้ ว ยกั น ทั้ ง สิ้ น โดยการคิ ด แนวตั้ ง เหมาะสมกั บ การใช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาเฉพาะหน้ า ค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้
สมเหตุสมผล ไม่เหมาะสมสาหรับนามา ประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบสื่อสาร หรือออกแบบสิ่งพิมพ์ แต่เหมาะสาหรับ
การนาไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนจัดการสิ่งต่าง ๆ ส่วนความคิดแนวข้าง และความคิดแนวขนาน เป็นความคิด ที่
เน้นการสร้างสิ่งใหม่ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีกฎเกณฑ์และกรอบความคิดที่ตายตัวทุกสิ่งอย่างล้วนแล้วแต่
เป็นไปได้ทั้งสิ้น เหมาะกับการนามาประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบอย่างมาก โดยเฉพาะการออกแบบที่ต้องการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558, หน้า 23-37) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การ
สอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน พบว่า ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะในการกันคว้าหาความรู้ ทักษะในการคิด ทักษะในการ
นาเสนอ และทักษะในการบริหารเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา (2547, หน้า 9) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์
หมายถึงกระบวนการทางความคิดที่มีความสาคัญต่อเด็ก ทาให้สามารถคิดสร้างความคิด สร้างจินตนาการ ไม่จนต่อ
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่กาหนดไว้ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังทางความคิดที่ทุกคนมีมาแต่กาเนิด หากได้รับ
การกระตุ้น การพัฒนาพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่จะทาให้เด็กเป็นคนมีอิสระทางความคิด มีความคิดที่ฉีกกรอบ และหา
หนทางที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เสมอ จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถ
ทางการคิดแต่ละบุคคลในการเกิดความคิดที่แตกต่างไปจากผู้อื่นคิดอย่างหลากหลายคิดไม่ซ้าแบบเดิมเพื่อแก้ปัญหาที่
เผชิญหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มงคล เรียงณรงค์ และลัดดา ศิลา
น้อย (2558, หน้า 141-148) ที่ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใช้ รู ป แบบการสอนแบบสร้ า งสรรค์ เ ป็ น ฐาน (CBL) ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 รายวิ ช า ส 21103
สังคมศึกษา 2 พบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 83.33 และมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบ
ประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.95 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด กล่าวคือ นักเรียนมีความพึง
พอใจมากที่สุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน แสดงให้เห็นว่านักเรียน
ได้รับความสุข สนุกสนานจากการทากิจกรรม การจัด กิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจและท้าทายความสามารถของนักเรียน ช่วยให้นักเรียนสร้าง
องค์ความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งสอดคล้อง Shelly
(2007, p. 29, อ้างถึงใน สมสมร ทีภูเวียง, 2552, หน้า 19) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
เป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเมื่อเกิดขึ้น
แล้วทาให้มีความสุข ความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึ กที่แตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกที่มี
ระบบย้อนกลับ และความรู้สึกนี้ทาให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความรู้สึก
ในทางบวกความรู้สึกในทางลบ และความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์ของ
ความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่า ระบบความพึงพอใจ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานมี
ขั้นตอนการเรียนที่ชัดเจนและได้ปฏิบัติช้าบ่อย ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถใน
การคิด การแก้ปัญหา ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่
และทา ให้เรียนอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจจะเห็นได้ ว่าการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานเป็นวิธีการ
สอนที่พัฒนาผู้เรียนได้รอบด้าน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2560, หน้า 1-8)
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ที่ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการเรียนกระบวนวิชา CEE2205 ความคิดสร้างสรรค์
สาหรับเด็ก พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานในการ
เรียนกระบวนวิชา CEE2205 อยู่ในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ
ภายในห้องเรียน ด้านการพัฒนาทักษะต่าง ๆ และด้านกระบวนการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยการจั ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้สอนต้องเตรียม
ความพร้อมในบทบาทของตนเองในการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดี ถ้ าชั่วโมงไหนมีการทดลอง ผู้สอนควรมาจัดเตรียม
อุปกรณ์ และเช็คให้ดีเสียก่อน และควรมีผู้ช่วยสอนมาควบคุมช่วย เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้สอน
2. ในระหว่างการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบประยุกต์สร้างสรรค์เป็นฐาน ผู้สอนจะต้อง
ควบคุมเวลาในแต่ละขั้นตอนให้เป็นไปตามที่วางเผนไว้เนื่องจาการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมหลายขั้นตอนถ้าหากมี
ขั้นตอนหนึ่งใดใช้เวลานานเกินไปอาจจะทาให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ หรือ
อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไปนี้อาจขึ้นอยู่กับสภาพผู้เรียนและสถานที่ทาการจั ดการเรียน
การสอน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
1. ควรทาวิจัยต่อยอดโดยนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานหรือนาไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรูปแบบอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการความคิดสร้างสรรค์ให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น
2. ควรทาวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานที่มีต่อทักษะอื่น
ๆ เช่น การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์
เป็นฐานต่อไป
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การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
Development of Knowledge-Seeking Abilities of Mathayomsuksa 1 Students by
Applying Project-based Learning Management
ประวิตร บุตรภักดี1 ทิพย์อุบล ทิพเลิศ2 และวิศรุต พยุงเกียรติคุณ3
Prawit Butpakdee1 Tipubon Tippalert2 and Wisarut Payoungkiattikun3
1ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
3อาจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 24 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้ ว ย 1) แผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ครงงานเป็ น ฐาน จ านวน 6 แผน 2) แบบทดสอบ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1) นักเรียนมี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 50 วงจรปฏิบัติการที่ 1 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 วงจรปฏิบัติการที่ 2 จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.83 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน ค่าร้อยละเฉลี่ย
เท่ากับ 81.67 อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
คาสาคัญ : ความสามารถในการแสวงหาความรู้ , การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน, ความพึงพอใจของ
นักเรียน, การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Abstract
This study aimed 1) to improve the knowledge-seeking abilities of Mathayomsuksa
1 students by applying project-based learning management. and 2) to study the students'
satisfaction with the application of project-based learning management. The sample group used in
the study were 24 students Province in semester 2, academic Year 2021. research tools include :
1) 6 Project-based learning management plans. 2) knowledge-seeking abilities tests. 3) The
satisfaction questionnaire for learning management. Statistics used for data analyzing including
percentage, average, standard deviation. Summary of the findings as follows 1) 12 students have
the ability to seek knowledge and pass 50% assessment criteria, at the first operating cycle which
is calculated 50 percent of the second operating cycle calculated 79.17 percent 5 student fail
whose percentage is 50 calculated as 20.83 % 2) Students were satisfied with learning management
by applying the project as a base, at a very appropriate level, with an average percentage of 81.67
Keywords : ability to seek knowledge, project-based learning management, student satisfaction,
learning science management
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมในปัจจุบันนี้ถือเป็นสังคมแห่งข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยี (Information and
Technology Society) ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
โดยต้องเน้น การพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดมากขึ้นเพราะหากนักเรียนคิดเป็นหรือคิดอย่างมีระบบ จะสามารถ
นาข้อมูลที่ได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ หรือตัดสินใจในสถานการณ์ ที่เป็ นปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
(ตะวัน เทวอักษร, 2556) การศึกษามีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานให้ทรัพยากรมนุษย์ ให้มีการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 ได้กาหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสาคั ญที่สุด ระบบการศึกษาจะต้องมีค วาม
หลากหลายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มุ่งพัฒนา “สังคมที่มี
ความสุขอย่างยั่งยืน” (green society) โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลของการพัฒนาให้เกิดขึ้นในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อนาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป ศักดา วุ้นศิริ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษามีความสาคัญในการวางรากฐานที่สาคัญในการ
พัฒนาประเทศ จึงควรส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
ตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลกับความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านอื่น ได้แก่ คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล เช่น เพศ นิสัยรักการเรียนวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนของครอบครัว การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (ศิริพรรณ นาคจุ้ย , 2558) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งถือว่าเด็กวัย
นี้เป็นวัยที่มีความกระตือรือร้น กล้าแสดงออก สามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้สาหรับด้านพัฒนาการทางสติปัญญา
นั้นเด็กวัยนี้สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้นรู้จักการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา รับผิดชอบและ
ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รับฟังคนอื่นมากขึ้น กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
เพียงพอต่อการแก้ปัญหา มีวุฒิภาวะที่พร้อมจะเรียนรู้และมีความสนใจสิ่งต่างๆ สามารถใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถตั้งสมมติฐานสร้างทฤษฎีหาข้อสรุปและคิดอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ได้ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2545)
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (5) ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู้ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (2551 หน้า 69-77) ได้กาหนดในสาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้ฝึก
ขั้นตอนการทาโครงงานวิทยาศาสตร์ในทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาในด้า น
กระบวนการ ได้แก่ นักเรียนสามารถระบุปัญหา ตั้งคาถามที่จะสารวจตรวจสอบ โดยมีการกาหนดความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ สืบค้นข้อมูลจากหลายแหล่ง ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทาง ตัดสินใจเลือก ตรวจสอบ
สมมติฐานที่เป็นไปได้ วางแผนการสารวจตรวจสอบเพื่อแก้ปัญหาหรือตอบคาถาม วิเคราะห์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ซึ่งสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2555) ได้สรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานว่า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทาให้นักเรียนได้ เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริง ใน
ลักษณะของการศึกษา การสารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้นโดยมีครูเป็นผู้คอยกระตุ้น แนะนาและให้
คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด
จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ง เกตการสอน ในปี ก ารศึ ก ษา 2564 และจากการสั ม ภาษณ์ ค รู พี่ เ ลี้ ย งและใช้
แบบทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนานักเรียนให้มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้เป็นการค้นคว้า สิ่งที่
ต้องการและสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จะทาให้ทราบข้อเท็จจริง การค้นหาผลการกระทาที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตาม
ความต้องการ การแสวงหาความรู้ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเปรียบเทียบข้อเท็จจริงที่ได้มาว่าควรเชื่อถือหรือไม่
และสามารถนาเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้อย่างชัดเจน โดยผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ของนักเรียนเพื่อนาผลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดีขึ้น ตลอดจน
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การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการจัด
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อพัฒนาการแสวงหาความรู้ของนักเรียน โดยประยุ กต์การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนการสอนที่เน้นประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียนผ่านประสบการณ์ตรง
ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ในการทางาน รู้จักการวางแผนการทางาน ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
สื่อสารและทางานร่วมกันกับผู้อื่น ตลอดจนประเมินผลงานและ การทางานของตนเองได้สอดคล้องกับ ดุษฎี โยเหลา
และคณะ (2557) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานหมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้
กระตุ้นเพื่อนาความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการทากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัว ผู้เรียนเองนาไปสู่การ
เพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญโดยผู้เรียน มีการเรียนรู้ผ่านกระบวน
การทางานเป็นกลุ่มที่จะนามาสู่การสรุปความรู้ใหม่มีการเขียนกระบวนการจัดทาโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรม
เป็นผลงานแบบรูปธรรม จากที่ผู้วิจัยกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยคาดว่าการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐาน เป็นการจัดการเรียนรู้ที่จะพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ นามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ การ
ดารงชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนื้อหา
วิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บรรยากาศ ตัวชี้ วัด (ว 3.2 ม.1/1) สร้า ง
แบบจาลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศและเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น (ว 3.2 ม.1/2)
อธิบายปัจ จัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/3)
เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
นาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย (ว 3.2 ม.1/4) อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์
อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/5) ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศ โดยนาเสนอแนว
ทางการปฎิบัติตนและการใช้ประโยชน์ (ว 3.2 ม.1/6) อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
โลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้ (ว 3.2 ม.1/7) ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก โดยนาเสนอ
แนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
ด้านระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการตั้งแต่เปิดภาคเรียน จนสิ้นสุด เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ขั้นวางแผน

การประยุกต์ใช้การจัด
การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน

ขั้นสะท้อนผล
วงจรปฏิบัติการ
ที่ 2

ขั้นปฏิบัติ

ที่ 1

ขั้นวางแผน

ขั้นสังเกต

วงจรปฏิบัติการ

ขั้นปฏิบัติ

ขั้นสังเกต

ขั้นสะท้อนผล

พัฒนาความสามารถใน
การแสวงหาความรู้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าหลั ก การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บัติ ก ารตามแนวคิ ด ของ (Kemmis and McTaggart, 1988) มาใช้ ใ น
กิจกรรมการเรียนการสอนมีขั้นตอนตามวงจรปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นวงจรปฏิบัติการ 2 วงจร วงจรละ 3 แผน
วงจรปฏิบัติการที่ 1
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
วิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน ศึกษาสารวจและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560) และศึ ก ษาสภาพการจั ด การเรี ย นรู้ ข องโรงเรี ย น
สงเปลือยวิทยายน เก็บข้อมูลพื้นฐานบริบทโรงเรียนและนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษา กาหนดแผนปฏิบัติการวิจัย
กาหนดเนื้อหาที่นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู้
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Action)
ดาเนินการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กับกลุ่ มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้รูปแบบโครงงานเป็นฐาน เรื่อง บรรยากาศ โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1-3
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation)
ดาเนินการใช้เครื่องมือและเทคนิคการรวบรวมข้อมูลขณะที่ทาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการ
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมนั ก เรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่ จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสั ง เกตการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและบันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ทุกครั้ง
ซึ่งข้อมูลในการบันทึกจะถูกรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการแปลผลโดยอาศัยข้อมูลในการเก็บรวบรวมจาก แบบทดสอบ
ความสามารถในการแสวงหาความรู้
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบแต่ละวงจรปฏิบัติการ ผู้ วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การวัดความสามารถในการแสวงหาความรู้ นาข้อมูลที่ได้จากการทดสอบและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมาวิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเพื่อนาไปพัฒนาในวงจรปฏิบัติการต่อไป
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วงจรปฏิบัติการที่ 2
ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน (Planning)
ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ นาข้อมูลที่ได้จากการสะท้อนผลในวงรอบปฏิบัติการที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ 4 – 6 ออกแบบแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ด าเนิ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ประกอบด้ ว ย แผนการจั ด การเรี ย นรู้
แบบประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู้แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ (Action)
ดาเนินการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ 4-6 กับกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยพัฒนาและปรับปรุงจากแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 แล้ว
ขั้นที่ 3 ขั้นสังเกต (Observation)
ดาเนินการใช้ เครื่องมื อและเทคนิค การรวบรวมข้อ มูลขณะที่ทาการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนรู้ โดย
การสังเกตและจดบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียนที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสังเกต
การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนและบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ทุก
ครั้งซึ่งข้อมูลในการบันทึกจะถูกรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการแปลผลโดยอาศัยข้อมูลในการเก็บรวบรวมจากแบบ
ประเมินความสามารถในการแสวงหาความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
โครงงานเป็นฐาน
ขั้นที่ 4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)
หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จบวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดย การ
ทาแบบทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้
โครงงานเป็นฐาน นาข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบและการสังเกตมาวิเคราะห์แล้วสรุปผลข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 24 คน
แบ่งเป็นชาย 11 คน หญิง 13 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยประยุ ก ต์ ใ ช้ รู ป แบบโครงงานเป็ น ฐาน รายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องบรรยากาศ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้จานวน 6 แผน
รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นบรรยากาศ
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ลม ฟ้า อากาศ
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 พายุ
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 พยากรณ์อากาศ
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เวลา 2 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
เวลา 2 ชั่วโมง
รวมทั้งหมด 2 วงจรปฎิบัติการ วงปฎิบัติการละ 3 แผน โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1-3 มีระดับความเหมาะสมอยู่ที่ระดับเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.35 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 มีระดับความเหมาะสมอยู่ที่ระดับ
เหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64
2. แบบทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้ประกอบด้วยความสามารถ 5 ด้าน ดังนี้ 1. การ
ตั้งปัญหา 2. การตั้งสมมติฐาน 3. การดาเนินการ 4. การสรุป และ 5. การรายงานผล ข้อสอบจานวน 3 ฉบับ
แบ่งเป็น ก่อนการจัดการเรียนรู้จานวน 10 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.0 หลังวงจรปฎิบัติการที่ 1-2
จานวน 20 ข้อ ข้อสอบแบบสถานการณ์ สถานการณ์ละ 5 ข้อ ข้อสอบปรับปรุงมาจาก (ศิริพรรณ นาคจุ้ย , 2558)
ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 1.0
3. แบบสอบถามความพึง พอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน จานวน 12
ข้อแบ่งเป็นด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 1.0 เป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
เหมาะสมมากที่สุด
ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
เหมาะสมมาก
ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
เหมาะสมปานกลาง
ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
เหมาะสมน้อย
ข้อคาถามที่มีค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
เหมาะสมน้อยที่สุด
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือราชการจากคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. ผู้วิจัยนาหนังสือจากคณะศึ กษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึ กษา มหาวิทยาลัยกาฬสิน ธุ์
ขอความอนุเคราะห์ผู้อานวยการโรงเรียน สารวจปัญหาที่เกิดกับผู้เรียนพร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา
3. ผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้ จานวน
10 ข้อ เพื่อประเมินความสามารถของผู้เรียน ก่อนดาเนินการวิจัยในวงจรปฏิบัติการที่ 1
4. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจั ดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ศึกษา
ค้นคว้าเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน สร้างเครื่องมือในการวิจัย
ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน แบบทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน และแบบประเมินนาเครื่องมือใน
การวิจัยและเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของ
เนื้อหา ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
5. ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ต ามวงจรปฏิ บั ติ ก ารที่ 1 และ 2 ตามล าดั บ ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 จะมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อที่จะนาข้อผิด พลาดมาปรับปรุงแก้ไขแล้วพัฒนา
ใช้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 จากนั้นผู้วิจัยดาเนินการทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทั้ง 2 วงจรปฏิบัติการ จากนั้นดาเนินการสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้
โครงงานเป็นฐานของผู้เรียนหลังสิ้นสุดวงจรปฏิบัติการที่ 2
6. นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติรายงานผล เพื่อ
พัฒนาปรับปรุงเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาในวงจรปฏิบัติการต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่สาคัญดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มเป้าหมาย เป็นการวิเคราะห์
เพื่อให้ทราบข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ข้อมูลของตัวแปรเป็นข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อศึกษาลักษณะการแจกแจง
และการกระจายของตัวแปร การวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยการตรวจสอบคุณภาพ เกณฑ์ 5 ระดับ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง เกณฑ์ 2 ระดับ
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สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ผลการวิจัยเพื่อทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้
และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน แสดงข้อมูลดังตารางที่
1-3 คะแนนความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนกาหนดผ่านเกณฑ์ที่ร้อยละ 50
ตารางที่ 1 ผลการวัดความสามารถในการแสวงหาความรู้ วงจรปฏิบัติการที่ 1 และ 2
วงจรปฏิบัติการที่ 1
นักเรียนคนที่
คะแนน
ร้อยละ
(20)
1
11
55
2
7
35*
3
10
50
4
12
60
5
11
55
6
9
45*
7
8
40*
8
9
45*
9
9
45*
10
9
45*
11
13
65
12
9
45*
13
12
60
14
10
50
15
12
60
16
10
50
17
9
45*
18
8
40*
19
8
40*
20
11
55
21
9
45*
22
11
55
23
11
55
24
8
40*
เฉลี่ย
9.83
49.17
S.D.
1.58
* คือนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50

วงจรปฏิบัติการที่ 2
คะแนน
ร้อยละ
(20)
12
60
8
40*
12
60
13
65
12
60
11
55
10
50
9
45*
10
50
10
50
14
70
9
45*
14
70
11
55
12
60
11
55
12
60
9
45*
12
60
13
65
10
50
12
60
14
70
9
45*
11.21
56.04
1.74

จากตารางที่ 1 พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็น
ฐาน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 9.83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 49.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.58 จากการสั ง เกตพฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ผู้ วิ จั ย น าผลการทดสอบรวมทั้ ง ผลจาก
การสัมภาษณ์นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินและสัมภาษณ์ครูประจาชั้น พบว่าสาเหตุที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์เป็น
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ผลมาจากนักเรียนขาดเรียนบ่อย เรียนไม่เข้าใจ ไม่มีความสนใจในการเรียน ผู้วิจัยนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาจุดบกพร่องเพื่อใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4-6 ให้ชัดเจนและเหมาะสมกับนักเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมให้มีความสนุกสนานมากขึ้นดึงความสนใจผู้เรียนโดยใช้เกม เปลี่ยนบรรยากาศห้องเรียนโดยออกมาเรียน
นอกห้อง สอนเนื้อหาให้กระชับผู้เรียนได้ปฏิบัติมากขึ้น
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐานที่ได้ปรับปรุงและ
พัฒนาจากวงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยเฉลี่ยเท่ากับ 11.21
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 56.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74
ตารางที่ 2 การประเมินผลวงจรปฏิบัติการที่ 1-2
วงจรปฏิบัติการที่ 1

เกณฑ์ประเมิน
ผ่านเกณฑ์ร้อยละ50
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ50
รวม

จานวนนักเรียน
12
12
24

วงจรปฏิบัติการที่ 2

ร้อยละ
50
50
100

จานวนนักเรียน
19
5
24

ร้อยละ
79.17
20.83
100

จากตารางที่ 2 พบว่า วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ผ่านเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 50 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 50 จานวน 19 คน
คิดเป็นร้อยละ 79.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านการจัดการเรียนรู้
1. กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเกิด การเรี ย นรู้
ร่วมกัน
2. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่น ฝึกปฏิบัติ
จริง อภิปรายกลุ่มนาเสนอผลงาน เป็นต้น
3. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและตัดสินใจ
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
4. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
5. กิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนทากิจกรรมได้
อย่างอิสระ
6. บรรยากาศในการเรียนสนุกสนานเป็นกันเองระหว่าง
เพื่อนในห้องเรียน
7. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
8. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
ทางานได้อย่างเป็นระบบและรอบครอบ
9. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจนขึ้น
10. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

4.17

83.33

0.69

เหมาะสมมาก

4.21

84.17

0.76

เหมาะสมมาก

4.25

85.00

0.43

เหมาะสมมาก

4.00
4.08

80.00
81.67

0.71
0.70

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.42

88.33

0.70

เหมาะสมมาก

4.08

81.67

0.64

เหมาะสมมาก

3.79

75.83

0.64

เหมาะสมมาก

3.96

79.17

0.61

เหมาะสมมาก

3.96

79.17

0.73

เหมาะสมมาก
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน (ต่อ)
หัวข้อที่ประเมิน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
11. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
สร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง
12. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานช่วยให้นักเรียน
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
รวม

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ

S.D.

ระดับความ
คิดเห็น

3.88

77.50

0.67

เหมาะสมมาก

4.21

84.17

0.71

เหมาะสมมาก

4.08

81.67

0.67

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็น
ฐานระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมากทุกหัวข้อที่ประเมินค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 ค่าร้อยละเฉลี่ย
เท่ากับ 81.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเท่ากับ 0.67
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ โดยประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
1. ผลการพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประยุกต์ใช้
การจั ดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้ผ่า นเกณฑ์ร้อยละ 50 วงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียนที่ได้รับการจัด
การเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐาน มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 9.83
คิดเป็นร้อยละ 49.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.58 มีนักเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ผ่านเกณฑ์
ประเมินร้อยละ 50 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 50
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เป็นผลมาจากนักเรียนขาดเรียนบ่อย เรียนไม่เข้าใจและไม่มีค วามสนใจในการเรียน
วงจรปฏิบัติการที่ 2 นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้โครงงานเป็นฐานที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาจาก
วงจรปฏิบัติการที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ เฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 11.21 คิดเป็น
ร้อยละ 56.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.74 นักเรียนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ร้อยละ 50 จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 79.17 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83
นักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ผลการวิจัยแต่ละวงจรปฏิบัติการมีนักเรียนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ลดลง แต่ยังเหลือ
นักเรียนอีก 5 คนที่ไม่สามารถผ่านการทดสอบความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เนื่องจาก นักเรียนไม่มาเรียน
จึงทาให้ต้องนาแบบทดสอบไปทาที่บ้านส่งผลให้การทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ และมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
การเรียนรู้ 1 คน
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545 ที่ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดและในการจัดกระบวนการเรียนรู้จะต้องเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการ
เผชิ ญสถานการณ์ และการประยุ กต์ค วามรู้ มาใช้ เ พื่อ ป้องกั นและแก้ไ ขปัญ หาเกิ ดการใฝ่ รู้อ ย่า งต่ อ เนื่องและใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555, หน้า 39) ที่ได้ศึกษาพบว่าความสามารถในการแสวงหาความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์มีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์นาไปสู่การแก้ปัญหาเป็นทักษะการคิดขั้นสูงนั้น
ค่อนข้างต่าซึ่งพื้นฐานทักษะการคิดมาจากความสามารถในการแสวงหาความรู้โดยอาศัยทักษะต่างๆ ที่จะสามารถ
ก่อให้เกิดทักษะการคิดขั้นสูง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2558) ได้ระบุสาเหตุที่ทาให้ความสามารถ
ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนค่อนข้างต่านั้นเป็นผลมาจากคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพราะครู
ส่วนใหญ่ยังคงสอนแบบท่องจาสอนให้จาทาให้ผู้เรียนเก่งในการทาข้อสอบผู้เรียนใช้ความจามากกว่าการฝึกคิดฝึกทา
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ไม่เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกทาคาถามของครูไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นพื้นฐานซึ่ง
นาไปสู่การคิดขั้นสูงโดยคาถามต่างๆ ควรเป็นคาถามที่มีคุณภาพเร้าความสนใจให้ผู้เรียนได้ใฝ่เรียนรู้ ผู้วิจัยได้ ศึกษา
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน 2) ขั้นกระตุ้นความสนใจ
และแสวงหาความรู้ 3) ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้ 4) ขั้นนาเสนอผลงานและประเมินผล ซึ่งเป็นการประยุกต์ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้เหมาะสมกับนักเรียน พัฒนามาจากขั้นตอน การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานของไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์ และวัลลภา อยู่ทอง (2557) สอดคล้องกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2553) ที่
กล่า วว่า การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) เป็นการส่ง เสริม การเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู้ Constructivism, Constructionism และการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ
(Cooperative Learning) ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ ที่ เ ริ่ม จากการแสวงหาความรู้ กระบวน การคิ ด ไว้ใ นรูปแบบ
การเรียนรู้ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานนี้ ยึดหลักการของ Constructionism พัฒนาต่อยอดจากทฤษฎีการ
สร้างความรู้ (Constructivism) ของ Piaget ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่นักเรียน โดยอาศัยพลังความรู้
ของตัวนักเรียนเอง และเมื่อนักเรียนสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา ก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเอง ความรู้ที่
สร้างขึ้นเองนี้มีความหมายต่อนักเรียนมากเพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่คงทนไม่ลืมง่ายขณะเดียวกันสามารถถ่ายทอดให้
ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตัวเองได้ดี นอกจากนั้นความรู้ที่สร้างขึ้นเองนี้ยังจะเป็นฐานให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้
ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลชนก วงษ์ปัจฉิม (2562) กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากความสมดุลระหว่างความพยายามค้นหาการกระทาใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการคิดที่
เกิดขึ้นภายในและความพยายามประเมินการกระทาที่ดาเนินไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ได้จากการวิ จัยครั้งนี้
ยังมีนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ยังมีปัจจัยอื่นที่ทาให้ผู้เรียนเกิดปัญหา
ระหว่างการเรียน เช่น นักเรียนไม่ชอบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการเรียน สภาพห้องเรียน ปัญหาที่
เกิดขึ้นนี้เป็นผลทาให้นักเรียนบางคนมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพรรณ นาคจุ้ย
(2558) ที่ระบุว่าตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลกับความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านอื่น ได้แก่
คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ นิสัยรักการเรียนวิทยาศาสตร์ การสนับสนุนของครอบครัว การจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนและการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของชฎาพร ขุขันธิน และคณะ (2563)
กล่าวว่า การแสวงหาความรู้ของนักเรียน 2 ระดับ ตัวแปรระดับห้องเรียน ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู
บรรยากาศในชั้นเรียน ตัวแปรระดับนักเรียน ได้แก่ เจตคติ ต่อ การแสวงหาความรู้ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การส่งเสริม
ของผู้ปกครอง การแสวงหาความรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนมีอีกหลายแหล่งที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ได้ด้วยตนเอง
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบประยุกต์ใช้
โครงงานเป็นฐานระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.08 ค่าร้อยละเฉลี่ย
เท่ากับ 81.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 เมื่อศึกษารายข้อ พบว่า หั วข้อประเมินที่ว่า การจัดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ช่วยให้นักเรียนทางานได้อย่างเป็นระบบและรอบครอบ เป็นหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
เท่ากับ 3.79 เป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ที่ซับซ้อน เป็นระบบมากเกินไปจากการสอบถามและสังเกตจากผู้เรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังขาดประสบการณ์ในการทาโครงงาน และเขินอายที่ จะนาเสนอข้อมูล แต่หัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.42 คือบรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน เป็นกันเองระหว่างเพื่อนในห้องเรียนทั้งนี้เป็นผล
เนื่องมาจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและตัดสินใจ กิจกรรมทาให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งยังมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนมีความสุขใน การเรียน และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนทากิจกรรมได้อย่างอิสระ จึงทาให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายและเกิดความสนุกสนาน ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงออกและ
มีความสนใจในการเรียนจึงทาให้เกิดการเรียนรู้และมี ความพึงพอใจในการได้รับ การจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivist Learning Theory) ได้แก่ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
(Constructivism) และทฤษฎีการสร้างความรู้ ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) ซึ่งมีความ
เชื่อว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้สร้างความรู้ที่เป็นของตนเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการเรียน (Active Learning) มากขึ้น รูปแบบจากการเรียนรู้ที่เกิดจากแนวคิดนี้มีหลายรูปแบบ
ได้แก่ การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) การเรียนรู้แบบช่วยเหลือกัน (Collaborative Learning)
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การเรียนรู้โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ (Independent Investigation Method) รวมทั้งการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน (Problem–Based Learning)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนเนื้อหาความรู้ที่ให้ผู้เรียนศึกษาไม่ควรยากเกินความสามารถ
ของผู้เรียน เพราะจะทาให้ผู้เรียนไม่สนใจที่จะศึกษาส่วนใดยากผู้สอนอาจสอนนาก่อน แล้วให้ผู้เรียนเชื่อมความรู้ต่อ
ยอดผู้สอนควรร่วมกันสรุปเนื้อหากับผู้เรียน เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนที่ชัดเจนขึ้น
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพราะทาให้
นักเรียนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้นแต่สิ่งที่ควรให้ความสนใจ คือ การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งมี
บทบาทมากเกินไป หรือไม่มีบทบาทในกลุ่ม จะต้องปรับบทบาทของสมาชิกในกลุ่มให้มีบทบาทสมดุลกัน เพื่อให้
บรรยากาศการทางานภายในกลุ่มดีขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจัยครั้งนี้ยังมีนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นเพราะว่า การจัดการเรียนรู้ยังมี
ปัจจัยอื่นที่ทาให้ผู้เรียนเกิดปัญหาระหว่างการเรียน ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียน
และปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมด้วย
2. การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็น
ลาดับขั้น ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้สามารถนาไปใช้กับระดับชั้นอื่น อาจจะได้ผลการจัดการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้น
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) ศึกษาความสามารถ
ในการคิ ด วิ เ คราะห์ หลั ง จากได้ รั บ การเรี ย นที่ ใ ช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/1 จานวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบความสามารถใน
การคิ ด วิ เ คราะห์ และ 3) แบบสอบถามความพึ ง พอใจ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเท่ า กั บ 86.83/87.59 ซึ่ ง ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ไ ว้ 80/80 2) คะแนนความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่ างมีนัยสาคัญเท่ากับ 0.01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมที่ระดับมากที่สุด
คาสาคัญ: รูปแบบปัญหาเป็นฐาน / ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ / ความพึงพอใจ
Abstract
The objectives of this research were 1 ) to create and find the effectiveness of
the learning management plan for science and technology courses by applying problem-based
learning of mathayomsuksa 2 students; 2) to study the analytical-thinking ability after receiving the
Science and Technology course learning-management plan by applying the problem-based
learning; 3) to study the satisfaction of students towards the learning management of science and
technology courses by applying the problem-based learning of Mathayomsuksa 2 students.
The sample group was 28 students in Mathayomsuksa 2/1. The research tools were 1) a learning
management plan, 2) an analytical-thinking ability test, and 3) a satisfaction questionnaire.
The statistics used in the research were mean, percentage, standard deviation, and t-test.
The results showed that 1) the efficiency of the learning management plan by applying the
problem-based learning was 86.83/87.59, which passed the criterion 80/80; 2) The score of
analytical-thinking ability after studying was higher than before with significantly equal to 0.01 and
3) the student satisfaction was at the highest level.
Keywords: Problem-based learning / Analytical thinking ability / Satisfaction
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ซึ่ง ส่ง ผลกระทบต่อความคิ ดและการดาเนินชี วิต ของประชากร เพื่อให้ก้า วทัน การเปลี่ ยนแปลงอยู่ต ลอดเวลา
จึงจาเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของประชากร ให้มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย และองค์ประกอบสาคัญของประชากร
ที่มีคุณภาพคือ การมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการที่มนุษย์เรามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทาให้
เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น การคิดค้นเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือวิทยาการใหม่ ๆ และเทคโนโลยีในการใช้ใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้ประเทศไทยให้ ความสาคัญกับความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์อย่างมาก จะเห็นได้จ าก
พระราชบัญญัติการศึกแห่งชาติ ปี 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยระบุแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สาหรับใน มาตรา 24 หมวด 4 ที่สาคัญบางประการไว้ว่า ให้สถาบันการศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิ ด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา และจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรี ย นรู้ ป ระสบการณ์ จ ริ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ ห้ ไ ด้ คิ ด เป็ น ท าเป็ น รั ก การอ่ า นและเกิ ด การใฝ่ รู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หน้า 14) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้ระบุสมรรถนะที่สาคัญของ
นักเรียน 5 ประการ คื อ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต และความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ซึ่ง ในสมรรถนะที่ 2 ความสามารถ
ในการคิ ด ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสามารถ ในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด สั ง เคราะห์ การคิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจสาหรับตัวเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6)
สภาพการจัดเรียนการสอนในปัจจุบั น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาจะเน้นไปทางด้านการท่องจามากกว่าการ
ท าความเข้ า ใจ ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความสามารถของนั ก เรี ย นหลายด้ า น เช่ น ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการเรียนรู้ เป็นต้น จะเห็นได้จากนผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่
30.07 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562, หน้า 1) ต่ากว่าเดิมจากปีการศึกษา 2561 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที่ 36.01 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ , 2561, หน้า 1) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-Net) รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ช่วงชั้น
ที่ 2 (ม.1-ม.3) ไม่สามารถตอบสนองเป้า หมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุ ณ ภาพของผู้เรียนและจุ ดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากการศึกษาปัจจุบัน เน้นผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21
ที่มุ่ง ให้ผู้เรี ยนมี ทัก ษะการคิ ด วิเ คราะห์ คิ ดสร้า งสรรค์ มีทักษะด้า นเทคโนโลยี สามารถทางานร่ว มกับ ผู้ อื่ น ได้
(สุคนธ์ สินธพานนท์, 2558 ; อ้างถึงใน สุนันทา ยมหล้า, 2562, หน้า 2)
จากที่ ไ ด้ ศึ ก ษาสภาพปั ญ หา สั ง เกตการณ์ ส อน การสั ม ภาษณ์ คุ ณ ครู พบว่ า นั ก เรี ย น ยั ง แยกแยะ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเนื้อหาที่เรียนยังไม่ค่อยได้ ยังมองไม่เห็นว่าเนื้อหาส่วนไหนสาคั ญ มีเนื้อหาย่อยคืออะไร
และผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปใช้กับนักเรียนจานวน 97 คน โดยเลือกแบบสุ่มอย่าง
ง่าย พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40 ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่โรงเรียนกาหนด ควร
ปรับปรุงให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามที่โรงเรียนได้ตั้งไว้
การจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติ
ด้ ว ยตนเองและเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ฝึ ก กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ การแก้ ปั ญ หาด้ ว ยตนเอง
โดยที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ และการ
แก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้ น (กระทรวงศึ กษาธิการ, 2551, หน้า 92) ดัง นั้นการจั ดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน
เหมาะสมกับการจัดการเรียนในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นการจัดสภาพการณ์
ของการเรียน การสอนที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมาย โดยผู้สอนอาจนา
ผู้เรียนไปเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริง หรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา และฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจน ได้เห็นทางเลือกและ
วิธีการ ที่หลากหลายในการแก้ปัญหานั้น รวมทั้ง ช่ วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิ ด และ
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กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ (ทิศนา แขมมณี , 2557; อ้างถึงใน พัชรี นาคผง, 2562, หน้า 5) โดยมีขั้นในการสอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 กาหนดปัญหา เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดสถานการณ์ต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา
สามารถกาหนดสิ่งที่เป็นปัญหาที่ผู้เรียนอยากรู้อยากเรียนได้และเกิดความสนใจที่จะค้นหาคาตอบ ขั้นที่ 2 ทาความ
เข้าใจกับปัญหา ผู้เรียนจะต้องทาความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ซึ่งผู้เรียนจะต้องสามารถอธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาได้ ขั้นที่ 3 ดาเนินการศึกษาค้นหว้า ผู้เรียนกาหนดสิ่งที่ต้องเรียนดาเนินการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองด้วยวิธีที่หลากหลาย ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาความรู้ที่ได้ค้นคว้า มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอภิปรายผลและสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เพียงใด ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่า
คาตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลงานของกลุ่มตนเองและประเมินผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม
หรือไม่เพียงใดโดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่มของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ใน
ภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง และขั้นที่ 6 นาเสนอและประเมินผลงานนาเสนอและประเมินผลงานผู้เรียน นาข้อมูลที่
ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนาเสนอเป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทุกกลุ่มรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ร่วมกันประเมินผลงาน (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 8)
ด้วยเหตุผลที่ต้องการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทาให้
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีทั้งหมด 4 ขั้น ดังนี้ ขั้น
ที่ 1 รับภารกิจ ขั้นที่ 2 ตะลุยภารกิจขั้นที่ 3 สังเคราะห์ภารกิจ และขั้นที่ 4 นาเสนอภารกิจ ซึ่งที่มีต่อความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ ทั้ง 3 ด้านคือ การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์
หลักการ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เมื่อเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. เพื่อศึ กษาความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ หลัง จากได้รับการเรียนที่ใช้ แผนการจั ดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อทาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยไว้ ดังนี้

ตัวแปรอิสระ
การจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน

ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
2. ความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ขอบเขตการวิจัย
1. เนื้อหาในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลาง
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ปีการศึกษา 2564 สาระการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาศาสตร์
กายภาพ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน มาตรฐาน ว 2.3 เข้าใจความหมายของพลังงาน การเปลี่ยนแปลง
และการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจาวัน ธรรมชาติของคลื่น
ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียง แสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด ม.2/1 วิเคราะห์สถานการณ์และคานวณเกี่ยวกับงานและกาลังที่เกิดจากแรงที่กระทาต่อวัตถุ โดย
ใช้สมการ W = Fs และ P = W/t จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตัวชี้วัด ม.2/2 วิเคราะห์หลักการทางานของเครื่องกลอย่างง่าย จากข้อมูลที่รวบรวมได้
ตัวชี้วัด ม.2/3 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของเครื่องกลอย่างง่าย โดยบอกประโยชน์และการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ตัวชี้วัด ม.2/4 ออกแบบและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อพลังงานจลน์ และ
พลังงานศักย์โน้มถ่วง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชัย ที่ ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 134 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสามชัย อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลาในการทดลอง 10 ชั่วโมง โดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 5 แผน
วิธีดาเนินการวิจัย
การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development) ซึ่งผู้วิจัย ได้นาเสนอวิธีการวิจัยเป็น 3 ระยะดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันและความต้องการ การจัดการเรียนรู้รายวิชา
วิทยาและเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชัย ปีการศึกษา 2564 จานวน 134 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชัย ปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบ
สุ่มอย่างง่าย จานวน 97 คน หลังได้ทาแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 41 ซึ่งไม่
ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดที่ตั้งไว้อยู่ที่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โดยผู้ วิ จั ย น า
แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ สุนันทา ยมหล้า (2562, หน้า 110-132) โดยเลือกข้อคาถามจาก
30 ข้อมาใช้ในการทดสอบจานวน 15 ข้อ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่กลุ่มตัวอย่างได้ผ่านการเรียน
มาแล้ว โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.086 – 0.491 และ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.82
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนาแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยขอความอนุเคราะห์
ครูพี่เลี้ยงประสานงาน เก็บรวบรวมข้อมูล และติดตามการทาแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง พร้อมจัดส่งเอกสาร
กลับมายังผู้วิจัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
ระยะที ่ 2 สร้า งและพัฒ นาแผนการจัด การเรีย นรู ้ ร ายวิช าวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี โดย
ประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชัย อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬศสินธุ์ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 134 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนสามชัย อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 29 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน เพื่ อ ส่ง เสริม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ปัญหาเป็นฐาน จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญทาการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานและได้ทาการทดลองใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยผู้วิจัยทาการทดลองใช้ด้วยตนเองกับ
กลุ่มตัวอย่าง และนาผลที่ได้ทาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน ครั้งที่ 1
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ประเมินและทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 โรงเรี ย นสามชั ย ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 5 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น 134 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนสามชัย อาเภอสามชั ย จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 28 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ข องชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 จ านวน 5 แผน จ านวน 10 ชั่ ว โมง
โดยมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมมเท่ากับ 4.77 อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด
2. แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบปรนัย
จานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิ ดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จานวน 10 ข้อ โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านบรรยากาศ จานวน 2 ข้อ 2) ด้านกิจกรรมการเรียน จานวน 6 ข้อ
และ 3) ด้า นประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 2 ข้อ ลักษณะของแบบประเมินเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่
พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และพอใจน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องอยู่ที่
1.00
การเก็บรวบรวมข้อมูล
นาการจัดการเรียนรู้ที่ทาการพัฒนาในระยะที่ 2 ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพอีกครั้ง จากนั้นทา
การทดลองใช้แผนการจัดการรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานกับกลุ่มตัวอย่าง

329

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลและหาประสิทธิภาพของการจั ดการเรียนรู้รายวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
การแปลผลแบบสอบถาม พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของคะแนนโดยกาหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
(Likert Scale อ้างถึงใน Pair, 2561, หน้า 1)
ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับมาก
ระดับคะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับปานกลาง
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับน้อย
ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจในระดับที่สุด
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลของประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้
ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80
การประเมิน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)

คะแนนเต็ม
100
20

ค่าเฉลี่ย
86.83
17.52

ร้อยละ
86.83
87.59

จากตารางที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี โดย
ประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 86.83 คิดเป็นร้อยละ 86.83 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.52 คิดเป็นร้อยละ
87.59
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังจากได้รับการเรียนที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังจากได้รับการเรียนที่ใช้แผนกาจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
แบบทดสอบความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
ก่อนเรียน
หลังเรียน

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

t

df

Sig.

11.17
17.52

1.04
1.09

20.145*

28

.000

330

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตางรางที่ 2 ผลการศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังจากได้รับการเรียนที่ใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2
ข้อที่

รายการ

ด้านบรรยากาศ
1 ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ซักถาม
2 นักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด
ระหว่างเรียน
ด้านกิจกรรมการสอน
1 กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าตอบ
2 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
3 ผู้สอนใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนใด้
เหมาะสม
4 ผู้สอนมีหนังสือ ใบความรู้ ให้สาหรับสืบค้น
5 ผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนนาความรู้มาแก้ไขปัญหา
6 ผู้สอนตอบคาถามได้อย่างชัดเจนตามข้อสงสัยของ
นักเรียน
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ
1 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
2 นักเรียนสามารถนาความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้
เฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึงพอใจ
มาตรฐาน
4.83
4.66

0.38
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72
4.79

0.45
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด

4.69

0.47

มากที่สุด

4.76
4.69
4.62

0.44
0.47
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

5.00
4.31

0.00
0.47

มากที่สุด
มาก

4.71

0.41

มากที่สุด

ตารางที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.41 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในรายการประเมินข้อที่ 1 นักเรียน
เรียนอย่างมีความสุข โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 00.00 ส่วนรายการประเมิน
ที่มีความพึงพอใจเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ ในรายการประเมินข้อที่ 2 นักเรียนสามารถนาความรู้ไป
ใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 อยู่ใน
ความพึงพอใจระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
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1. การสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ ใช้ ปั ญ หาเป็น ฐานของนัก เรี ยนชั้ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ที่ผู้วิจั ยได้สร้า งขึ้น มีค่ า ประสิ ท ธิภาพเท่ า กั บ
86.83/87.59 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบปัญหาเป็นฐานมาจาก (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550,
หน้ า 8) ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ า งขึ้ น ได้ พั ฒ นาจาก 6 ขั้ น การสอนมาเป็ น 4 ขั้ น การสอน ดั ง นี้ ขั้ น ที่ 1 รั บ ภารกิ จ
ขั้ น ที่ 2 ตะลุ ย ภารกิ จ ขั้ น ที่ 3 สั ง เคราะห์ ภ ารกิ จ และขั้ น ที่ 4 น าเสนอภารกิ จ ซึ่ ง ผ่ า นกระบวนอย่ า งถู ก ต้ อ ง
และดาเนินตามขั้นตอนตามหลักรูปแบบปัญหาเป็นฐานอย่างมีระบบ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พร้อมกับมีปัญหาที่
ผู้สอนกหนดไว้ เป็นตัวกระตุ้น ทั้งเป็นสิ่งที่นักเรียนเจอในชีวิตประจาวันและไม่เคยพบเจอที่ไหนมาก่อน ทาให้ผู้เรียน
เกิดข้อสงสัย เกิดข้อคาถาม และอยากหาคาตอบ จึงทาให้นักเรียนนั้นกระตือรือร้นในการลงมือปฏิบัติ วางแผนและ
สรุปด้วยตนเอง โดยผู้สอนนั้นจะอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและคอยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดข้อคาถาม
เกิดการคิดหาคาตอบและเกิดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เช่น การค้นหาคาตอบบนเครือข่ายออนไลน์ การหาคาตอบ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน และการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนกับผู้สอน เป็นต้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมณี (2556 ; อ้างถึงใน ยุทธ ศรีบุญมี และคณะ, 2561, หน้า 55) ได้กล่าวว่า
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามเป้าหมาย โดนอาจให้ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ปัญหาจริงหรือผู้สอนอาจจัดสภาพการณ์ให้ผู้เรียนเผชิญปัญหา
และฝึกกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในปัญหานั้นอย่างชัดเจนได้
เห็นทางเลือกและวิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา และยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ เกิดทักษะกระบวนการคิด
และกระบวนการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข อง Bloom (1976; อ้ า งถึ ง ใน เปรมสิ ณี ช่ า งยา
และประสาท เนืองเฉลิม , 2562, หน้า 175) ได้กล่า วว่า กิจ กรรมการจั ดการเรียนรู้ที่ส่ง เสริมการคิ ดวิเคราะห์
ประกอบด้วย วิเ คราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ครูผู้สอนดาเนินกิจกรรม โดยพูดคุยกับผู้เรียนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดข้อสงสัย เกิดคาถาม เกิดความคิด เกิดการโต้งแย้ง
และลงมือปฏิบัติแสวงหาความรู้นาความรู้ที่ได้มาประเมินหรือหาข้อสรุปด้วยตนเองครูผู้สอนเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เรียน เช่น แหล่งสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปข้อมูล
และการวิจัยของทางานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งการพัฒนาการคิดวิเคราะห์สอดคล้องกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นถึง
กระบวนการในการคิ ดวิเคราะห์ การคิ ดวิพากษ์วิจ ารณ์ การคิ ดตีค วาม และสัง เคราะห์ การคิ ดแบบย้อนทวน
การคิดจาแนกแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์ และการคิดจัดลาดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุเนตร โด่งสนั่น
(2559, หน้า 58) ที่ได้ศึกษา การใช้การเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานสาหรับการเรียนการสอน ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟ
แม่แจ่ม อาเภอแม่แจม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการกาหนดปัญหาระดมพลังสมองสามารถ
อธิบายและตั้งข้อสมมติฐานเพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระได้ทบทวนและอภิปรายผลสรุปเป็นหลักการซึ่งผลที่ได้รับ
คื อ ผู้ เ รี ย นส่ ว นใหญ่ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพทางความคิ ด วิ เ คราะห์ ม ากขึ้ น และสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
สุกัญญา วราพุฒ (2563, หน้า 3) ได้ศึ กษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยอาหารและสารเสพติด โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปั ญหาเป็น
ฐานร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 หน่ ว ยอาหารและสารเสพติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
82.97/83.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ จากประสิทธิภาพของการจั ดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น สามารถช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างดี
2. การศึ ก ษาความสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ หลั ง จากได้ รั บ การเรี ย นที่ ใ ช้ แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้รายวิช า
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์รูปแบบปัญหาเป็นฐาน เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
แก้ปัญหา และสรุปผลด้วยตนเอง จึงทาให้ผู้เรียนนั้นเกิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยแต่ละขั้นมีความสาคัญ
ดังนี้ ขั้นที่ 1 รับภารกิจ เป็นขั้นที่ผู้สอนระบุปัญหาและนาเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจและมองเห็นปัญหา สามารถระบุสิ่งที่เป็นปัญหาที่นักเรียนอยากรู้อยากเรียนและเกิดความ
สนใจที่จะแก้ไขและค้นหาคาตอบ ขั้นที่ 2 เป็นขั้นผู้เรียนแต่ละกลุ่มวางแผนการศึกษาค้นคว้าทาความเข้าใจ อภิปราย
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ปัญหาภายในกลุ่ม ระดมสมองคิดวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีการหาคาตอบ ผู้สอนคอยช่วยเหลือด้วยการใช้เทคนิคการฟัง
อย่างประเมินกับฟังเพื่อเข้าใจความหมาย กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจวิเคราะห์ปัญหา
จากแหล่ง ข้อมูล พร้อมทั้ง ผู้เรียนกาหนดสิ่ง ที่ต้องดาเนินการศึ กษาค้ นคว้า ด้ว ย ตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย
ซึ่งในขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดการคิดวิเคราะห์หลักการ จากการศึกษาค้นคว้า ทาความเข้าใจปัญหา วิเคราะห์ปัญหาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Bloom (1964; อ้างถึงใน ไมมูน อาลีมัลบารี , 2562, หน้า 39)
ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์หลักการ คือ การค้นหาโครงสร้างหรือระบบของวัตถุสิ่งของ เรื่องราวและการกระทา
ต่าง ๆ ว่าสิ่งเหล่านั้นรวมกันจนดารงสภาพนั้นได้อย่างไร โดยยึดอะไรเป็นหลักเป็นแกนกลางผลการวิเคราะห์จะทา
ให้สามารถสรุปเป็นหลักการได้ ขั้นที่ 3 เป็นขั้นที่ผู้เรียนนาข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้าและความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน โดยผู้สอนจะใช้เทคนิคให้คาแนะนาป้อนกลับเมื่อมีเวลาในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายผล
และสังเคราะห์ความรู้ที่ได้มาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด พร้อมทั้งตรวจสอบแนวคิดเรื่องราวที่ศึกษาค้นคว้า
มาได้ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดการคิดวิ เคราะห์สัมพันธ์ จากการนาข้อมูลที่หามาได้ร่วมกันอภิปลายว่ามีความสัมพันธ์
มากน้อยเพียงและความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (สุวิทย์ มูลคา, 2548; อ้างถึงใน
สุ นั น ทา ยมหล้ า , 2562, หน้ า 32) ได้ ก ล่ า วว่ า การคิ ด วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น ความสามารถในการหา
ความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญต่าง ๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรือความ
แตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้องตัวอย่างคาถาม และขั้นที่ 4 นาเสนอภารกิจ เป็นขั้นที่ผู้เรียน
นาข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้และนาเสนอ เป็นผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้
และทักษะกระบวนการ ในขั้นนี้ผู้เรียนจะเกิดการคิดวิเคราะห์สาคัญ จากการจัดองค์ประกอบส่วนต่าง ๆ ของเนื้อหา
ที่ศึกษาค้นคว้า ว่าส่วนไหนสาคัญ และมีองค์ประกอบอะไรบ้าง มาทาการเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2539; อ้างถึงใน วิยะดา ประทุมรัตน์ , 2551, หน้า 20) กล่าวว่า
การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่กาหนดมาให้ว่าสาคัญหรือจาเป็นหรือมีบทบาทมากที่สุดตัว
ไหนเป็นผล และสอดคล้องกับวิจัยของ เกศสุดา แพรวกลาง (2554, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับการสอนแบบเทคนิค 4 MAT ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน มี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ ห ลั ง เรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
จากการศึกษาความสามารถในคิดวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน สามารถส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึน้
3. ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้ ร ายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน
เป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย เป็นขั้นเป็นตอนน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างอิสระ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นเหตุเป็นผล และสรุปผลด้วยตนเอง
พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและอภิปรายร่วมกับผู้อื่นด้วยความสนุกสนาน โดยที่ผู้สอนเป็นผู้อานวยความ
สะดวกและคอยกระตุ้นผู้เรียนเกิดความคิด เกิดข้อสงสัย และเกิดการแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงส่งผลให้นักเรียนมี
ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Mierson and Parikh (2000; อ้ า งถึ ง ใน
มณฑนา บรรพสุทธิ์, 2553, หน้า 105) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้
นั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ศึ ก ษาหาความรู้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งอิ ส ระ จากแหล่ ง ความรู้ที่ ห ลากหลาย นั ก เรี ย นเรี ย นรู้ อย่า ง
สนุกสนาน ไม่เครียด และชอบที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นาผู้
ตามที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งนภา ชาพิทักษ์ และดุจเดือน ไชยพิชิต (2564, หน้า 216) ได้ศึกษาการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบ
ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.83 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ใน
ระดับมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็ นฐาน ต้องใช้เวลานานในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมากกว่าการสอนแบบอื่น ๆ ดังนั้นผู้สอนอาจต้องหาเวลาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนมากกว่าปกติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
2. ผู้สอนต้องพยายามกระตุ้นเตือนให้นักเรียนรู้จักการทางานเป็นกลุ่ม โดยมีการแบ่งหน้าที่กัน
ทางานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และชัดเจน และช่วยกันเสนอความคิดเห็น รวมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นและ
อภิปรายร่วมกับผู้อื่นด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยประยุกต์ใช้ปัญหาเป็นฐาน ทาการวิจัยเพื่อพัฒนาทาง
สมองหรือการคิดในระดับชั้นอื่น ๆ เช่น ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ควรมีก ารนารูป แบบการจัด การเรีย นรู้ โดยประยุก ต์ใ ช้ปัญ หาเป็น ฐานร่ว มกับ รูป แบบการ
จัดการเรียนแบบอื่น ๆ เช่น STEM และ 4 MAT เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย บรรยากาศในห้องเรียนที่ต่างออกไปจาก
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สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 มี 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1
สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 มีอัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้า : แป้งมันสาปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์ กข 43: แป้งท้าวยายม่อม:
เกลือ: น้า ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ความสามารถในการดู ดซับน้า และค่าการละลายน้า กาลังการพองตัว ร้อยละการละลาย และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สูตร 4 แป้งข้าวเจ้า: แป้งมันสาปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์
กข 43: แป้งท้าวยายม่อม: เกลือ: น้า (40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500)สามารถขึ้นรูป ได้โดยไม่ติดตะแกรงมี
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ และความสามารถในการดูดซับน้าของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สูตร 4 มีค่า
น้อยกว่าแผ่นแป้งตามท้องตลาด (0.82 ± 0.02% และ 6.03 ± 0.30 กรัม/กรัม) ในขณะที่ค่าการละลายน้า และ
กาลังการพองตัวมีค่าสูงกว่าแผ่นแป้งตามท้องตลาด(9.67 ± 1.67%, 9.55 ± 1.12 กรัม/กรัม)ร้อยละของการละลาย
ไม่แตกต่างกัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญมีความพึงพอใจในการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ฉลาก
ผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 อยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.06 ± 1.79 และ 4.16 ± 0.11)
คาสาคัญ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์, ใบเมี่ยงญวน, ข้าวพันธุ์กข 43.
Abstract
This research aims to product development rice paper mixed with RD 43 rice. There are 4
formulas, such as formula 1, formula 2, formula 3 and formula 4, which consist of rice flour: Tapioca
flour: RD 43 rice flour: Thao Yai Mom flour: Salt: water in different ratios. The reducing sugar content
was analyzed, including of ability to absorb water, dissolve in water, inflating power, and percentage
of solubility, and design product label. The results showed that rice paper mixed with RD 43 rice
of formula 4, which consists of rice flour: Tapioca flour: RD 43 rice flour: Thao Yai Mom flour: Salt:
water (40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500) can be molded without the sticking to bamboo sieve. The
reducing sugar content and ability to absorb water of rice paper formula 4 were less than rice paper
from the market (0.82 ± 0.02% and 6.03 ± 0.30 gram/ gram). While the dissolve in water and
inflating power was higher than rice paper from the market ( 9. 67 ± 1. 67 % and 9. 55 ± 1. 12 g/ g) .
The percentage of solubility had shown not different. The Ban Klong Charoen Community
Enterprise Group had a high level of satisfaction with product label design of product label type 1
and product label type 2 (4.06 ± 1.79 and 4.16 ± 0.11).
Keyword: Product development, Rice paper mixed with Rice RD 43, Rice RD 43
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น นี้ ป ระเทศไทยได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นจุดสาคัญ ควรส่งเสริม ช่วยเหลือ เพื่อให้เกิดวิสาหกิจชุมชนโดยสามารถจัดทา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและพัฒนามาเป็นผลิตภัณ ฑ์แบบใหม่ของประเทศได้ ซึ่งในจังหวัด
กาแพงเพชรมีการรวมกลุ่มของบุคคลภายในชุมชน จนเกิดวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งตามพื้นที่ ต่างๆวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร เป็นวิสาหกิจชุมชนที่
ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 เป็นข้าวจ้าวที่ถูกคัดเลือกจากการผสมข้ามพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี
(พันธุ์แม่) กับพันธุ์สุพรรณบุรี 1 (พันธุ์พ่อ) มีค่าดัชนีน้าตาล (Glycemic Index : GI) อยู่ที่ 57.5 (ศรัณยา เพ่งผล,
2563) ค่าดัชนีน้าตาลต่าส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากข้าวที่ให้ ค่าดัชนีน้าตาลต่า ร่างกายจะเปลี่ยนแป้ง
ในข้าวให้กลายเป็นน้าตาลได้ช้าลง ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้าตาลในเลือดอยู่ในระดับที่เหมาะสม เหมาะกับผู้บริโภคที่
ต้องการลดปริมาณน้าตาล และกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน ใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด มีแป้งข้าวเจ้าเป็นส่วนผสม ซึ่ง
ในแป้งข้าวเจ้ามีปริมาณน้าตาลที่สูง อาจไม่เป็นผลดีต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานและคนรักสุขภาพบางกลุ่ม ดังนั้นหาก
สามารถหาวัตถุดิบที่มาผสมแล้วทาให้ใบเมี่ยงญวนมีปริมาณน้าตาลลดลงซึ่งเป็นผลดีต่อผู้บริโภคและมีการเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์แล้ว ในด้านบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและภาพลักษณ์ของสินค้ายังต้องมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ควรให้
ความสาคัญกับบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าดูดี มีราคา ผลิตภัณฑ์ของชุมชนควรมีลักษณะเฉพาะ และมีรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อให้เกิดการร่วมมือ การถ่ายทอดองค์ความรู้โดยชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์ กข 43 จึงนาข้าว
พันธุ์ กข 43 มาทาเป็นใบเมี่ยงญวนซึ่งเป็นแผ่นแป้งที่แผ่บาง ตากจนแห้งเก็บไว้เป็นอาหารและส่วนประกอบของ
อาหารอีกทั้งยังเป็นอาหารที่นิยมของเวียดนาม ซึ่งในไทยเรียกว่า แผ่นปอเปี๊ยะญวนหรือบางในพื้นที่เรียกว่า แผ่ น
กระยอ ซึ่งมีกระบวนการผลิตคล้ายกับก๋วยเตี๋ยว มีแหล่งผลิตหลักในเมืองไทย อยู่ที่อาเภอศรีเชียงใหม่และอาเภอท่า
บ่อ จังหวัดหนองคาย ส่งขายไปยังประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา ใบเมี่ยงญวนนามาประกอบอาหาร
ได้หลากหลาย เช่น แหนมเนือง ปอเปี๊ยะสด และสลัดโรล ในปั จจุบันได้มีการพัฒนาสูตรใหม่ขึ้นมา เช่น การใส่พริก
แห้งและงาดาใบเมี่ยงญวนโดยปกติผลิตได้จากแป้งข้าวเจ้า แป้งมันสาปะหลัง น้าและเกลือ จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจากข้าวพันธุ์ กข 43 ของจุฑามาศ ยืนยาว และคณะ (2564) ซึ่งวิจัยดังกล่าว
ได้มีการศึกษาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ คุณสมบัติความสามารถในการอุ้มน้า กาลังการพองตัวและการละลายของ
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน แต่ยังไม่สามารถขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ได้
ดังนั้นวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สู่การขาย โดยมีการศึกษาหา
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้า และค่าการละลายน้า กาลังการพองตัว ร้อยละการละลาย ใน
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 และการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
เพื่อเพิ่มมูลค่า ให้กับข้าวพันธุ์ กข 43 ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4
ต.
ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
2. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้า ค่าการละลายน้า กาลังการพองตัว
และร้อยละการละลายของผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน
3. เพื่อออกแบบฉลากภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
งานวิจัยนี้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร
บ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว ตาบลท่าพุทรา อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ศึกษาการผลิตใบเมี่ยงญวน
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2.2 ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์
2.3 ศึกษาความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้า
2.4 ศึกษาร้อยละของการละลาย และกาลังการพองตัว
2.5 ศึกษาการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวน
3. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
3.1 ตัวแปรต้น ใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
3.2 ตัวแปรตาม ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ ความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้า ร้อยละ
ของการละลาย และกาลังการพองตัว
3.3 ตัวแปรควบคุม วิธีการทดสอบ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การเตรียมแป้ง และการผลิต
ใบเมี่ยงญวนจานวน 4 สูตร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์
กข 43

การวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์
ของใบเมี่ยงญวนตามท้องตลาด และ
ใบเมี่ยงญวนสูตร 4

วิเคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ

การวิเคราะห์ความสามารถในการดูดซับน้า
ค่าการละลายน้า กาลังการพองตัว และ
ร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวนตาม
ท้องตลาด และใบเมี่ยงญวนสูตร 4
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบ
เมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
ศึ กษาวิธีการทา ผลิตภัณ ฑ์ใบเมี่ ยงญวน และนามาปรับปรุง โดยใช้ แป้ง จากข้า วพัน ธุ์ กข 43 ผสมใน
อัตราส่วนที่แตกต่างกัน มีรายละเอียดดังนี้
การเตรียมแป้งใบเมี่ยงญวนนาข้าวเจ้าและข้าวพันธุ์ กข 43 แช่น้าประมาณ 7-8 ชั่วโมง แล้วล้างออกให้
สะอาดปั่นให้เป็นน้าแป้งข้น กรองน้าแป้งด้วยผ้าขาวบาง เติมเกลือปริมาณ 10 กรัม ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 คืนเท
ส่วนใสทั้ง นาแป้งตากให้แห้ง บดแป้งให้ละเอียด ในขั้นตอนนี้ได้แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวพันธุ์ กข 43 การเตรียมแป้ง
เพื่อทาแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และสูตร 4 ใช้อัตราส่วนตามตาราง 1
ตารางที่ 1 อัตราส่วนในการผลิตใบเมี่ยงญวน
สูตร
สูตร 1
สูตร 2

แป้งข้าวเจ้า
แป้ง
(กรัม) มันสาปะหลัง
(กรัม)

แป้งข้าว
แป้ง
พันธุ์ กข 43 ท้าวยายม่อม
(กรัม)
(กรัม)
72.5
175
97.5
150

เกลือ
(กรัม)
2.5
2.5

น้า ปริมาณรวม
(กรัม)
(กรัม)
250
250

500
500
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ตารางที่ 1 อัตราส่วนในการผลิตใบเมี่ยงญวน (ต่อ)
สูตร
สูตร 3
สูตร 4

แป้งข้าวเจ้า
แป้ง
(กรัม) มันสาปะหลัง
(กรัม)
42.5
93
40
95

แป้งข้าว
แป้ง
พันธุ์ กข 43 ท้าวยายม่อม
(กรัม)
(กรัม)
20
92
20.5
92

เกลือ
(กรัม)
2.5
2.5

น้า ปริมาณรวม
(กรัม)
(กรัม)
250
250

500
500

การผลิตใบเมี่ยงญวน (ดัดแปลงจากวิธีของ อริยาภรณ์ และคณะ, 2546)
นาหม้อนึ่งข้าวเหนียวใส่น้าครึ่งหม้อ ขึงด้วยผ้าโทเรตั้งไฟให้น้าเดือด นาน้าแป้งที่เตรียมไว้ตามสูตรที่
1–4ปริมาณ 1 ทัพพีเทลงบนผ้าโทเร แล้วทาให้เป็นแผ่นบาง ๆ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15–17 เซนติเมตร นาฝา
หม้อปิดไว้ประมาณ 1 นาทีใช้ไม้พายซ้อนใบเมี่ยงญวนแล้วนาไปวางบนตะแกรงไม้ไผ่ตากแดด 30 นาที และผึ่งพัดลม
เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
การวิเคราะห์หาปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ (ดัดแปลงจากวิธีของ DNS method: Miller, 1959)
นาตัวอย่างใบเมี่ยงญวนสูตรที่เหมาะสมในการผลิตใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 นามาปั่นให้
ละเอียดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุปิดมิดชิด
นาตัวอย่างใบเมี่ยงญวนที่บดละเอียด10 กรัม (ทศนิยม 4 ตาแหน่ง) เติมน้ากลั่น 100 มิลลิลิตรนาเข้า
เครื่องเขย่าสาร (Shaker) เป็นเวลา 30 นาทีกรองด้วยกระดาษกรองเบอร์ 1 เอาส่วนที่ใสใส่บีกเกอร์ ใช้ปิเปตส่วนที่
ใส 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลอง จานวน 6 หลอด ใช้น้ากลั่น เป็นตัวควบคุม (Blank) ใช้ปิเปตสารละลาย DNS 1
มิลลิลิตร ใส่ในสารตัวอย่างผสมให้เข้ากัน นาไปต้มในน้าเดือดเป็นเวลา 10 นาที และพักไว้ในที่มืดเป็นเวลา 60 นาที
เติมน้ากลั่นลงไปในหลอดทดลอง 5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
นาค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐานคานวณปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ตามสมการ
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ (%) =

A540 x dilution
slop

ความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้า (ดัดแปลงจากวิธีของ Anderson et al, 1970)นา
ตัวอย่างใบเมี่ยงญวนที่บดละเอียด0.3 กรัม ใส่ในหลอดทดลองเติมเอธิล-แอลกอฮอล์ 1 มิลลิลิตร เติมน้ากลั่นปริมาตร
10 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงนาไปปั่นด้วยเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 3000 รอบต่อนาที
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที นาส่วนใสไปคานวณหาค่าการละลายน้า และนาตะกอนไปชั่งน้าหนัก
เพื่อหาค่าการดูดซับน้า
การหาค่าการละลายน้า โดยชั่งส่วนใส 2 มิลลิลิตร ใส่ในภาชนะอะลูมิเนียมที่ผ่านการอบที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ที่ทราบน้าหนักที่แน่นอน แล้วนาไปที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2
ชั่วโมง นาออกจากตู้อบใส่ไว้ในโถดูดความชื้น แล้วชั่งน้าหนักที่แน่นอน คานวณหาค่าการละลายน้าตามสูตร
การหาค่าการะละลายน้า

=

น้าหนักส่วนใสหลังอบแห้ง 𝑥 100 (%)
น้าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น

การหาค่าการดูดซับน้านาตะกอนที่เหลือจากการปั่นเหวี่ยงไปชั่งน้าหนักเพื่อหาค่าการดูดซับน้า ตามสูตร
การหาค่าการดูดซับน้า

=

น้าหนักตะกอนแป้งหลังการปั่นเหวี่ยง
น้าหนักตัวอย่างแป้งแห้งเริ่มต้น

ร้อยละของการละลาย และกาลังการพองตัว(ดัดแปลงจากวิธีของ Schoch, 1964)
นาตัวอย่างใบเมี่ยงญวน 0.5 กรัม ใส่หลอดทดลอง เติมน้ากลั่น15 มิลลิลิตร แช่หลอดทดลองในอ่าง
ควบคุมอุณหภูมิที่ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 30 นาทีนาไปปั่นในเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 2,200
รอบต่อนาทีอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นาส่วนใสใส่ในภาชนะอะลูมิเนียมที่ทราบน้าหนักที่
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แน่นนอนอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ชั่งน้าหนักที่แน่นอนหาค่าร้อยละของการละลาย ตาม
สูตร
ค่าร้อยละของการละลาย =

น้าหนักส่วนที่ละลายน้า x 100
น้าหนักตัวอย่างแห้ง

ชั่งน้าหนักแป้งที่เหลือในหลอดทดลอง เป็นแป้งที่พองตัวแล้ว คานวณหากาลังการพองตัว ตามสูตร
การหากาลังการพองตัว =

น้าหนักแป้งที่พองตัวแล้ว x 100
น้าหนักตัวอย่างแห้ง x (100−ร้อยละการละลาย)

การออกแบบฉลากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ บเมี่ ย งญวนผสมข้ า วพั น ธุ์ กข43 (ดั ด แปลงจากวิ ธี ข องเกศแก้ ว
ประดิษฐ์, 2561)
ศึกษาแนวคิดการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ด้านการใช้วัสดุรูปลักษณ์และสีสันออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์
โดยใช้โปรแกรม Canva และPower Point จานวน 2 แบบได้แก่
แบบที่ 1 ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นรูปวงกลมสีเขียว ภายในวงกลมมีรูปเม็ดข้าวสีเหลือง มีชื่อของผลิตภัณฑ์
มีข้อมูลด้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์จะเป็นถุงใสขนาด กว้าง 20.5 เซนติเมตร และยาว 22 เซนติเมตร
แบบที่ 2 ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาว มีวงกลมสีเขียวตรงชื่อผลิตภัณฑ์ภายในรูป
สี่เหลี่ยมมีรูปผลิตภัณฑ์ มีชื่อของผลิตภัณฑ์ มีข้อมูลด้านผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ มีลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ และบรรจุ
ภัณฑ์จะเป็นถุงใสขนาด กว้าง 20.5 เซนติเมตร และยาว 22 เซนติเมตร
ประเมินการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์กข 43 โดยกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรบ้านคลองเจริญ แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุงจ.กาแพงเพชร จานวน 10 คนรายละเอียดในแบบ
ประเมินฉลากผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการออกแบบฉลาก
ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์กข 43 และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกณฑ์การประเมินจะใช้วิธีของลิเคอร์ตจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุดระดับ 4 หมายถึง มากระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2
หมายถึง น้อย และระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด เพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 จานวน 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1 สูตร 2 สูตร 3 และ
สูตร 4 ได้ผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ลักษณะของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1-4
สูตร
สูตร 1

สูตร 2

ลักษณะแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน

ลักษณะที่ปรากฏ
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้
ลอกออกจากตะแกรงได้
แผ่นมีสีขาวใส
แต่มีรอยแตก
มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้า
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้
ลอกออกจากตะแกรงได้
แผ่นมีสีขาวขุ่น
แต่มีรอยแตก
ไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้า
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ตารางที่ 2 ลักษณะของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนสูตร 1-4 (ต่อ)
สูตร

ลักษณะแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน

ลักษณะที่ปรากฏ
สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้
ลอกออกจากตะแกรงได้
แผ่นมีสีขาวขุ่น
แต่มีรอยแตก
ไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้า

สูตร 3

สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้
ลอกออกจากตะแกรงได้
แผ่นมีสีขาวใส
ไม่มีรอยแตก
มีความยืดหยุ่นเมื่อแช่น้า

สูตร 4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนจานวน 4 สูตร ได้แก่ สูตร 1 สามารถขึ้นรูปได้ สามารถนาออกจาก
ตะแกรงได้ มีสีขาวใส แผ่น ใบเมี่ยงญวนมีรอยแตก และเมื่อนาไปแช่น้ามีความยืดหยุ่น สูตร 2 สามารถขึ้นรูปได้
สามารถนาออกจากตะแกรงได้ มีสีขาวขุ่น แผ่นใบเมี่ยงญวนมีรอยแตกและเมื่อนาไปแช่น้าไม่มีความยืดหยุ่น สูตร 3
สามารถขึ้นรูปได้ สามารถนาออกจากตะแกรงได้ มีสีขาวขุ่น แผ่นใบเมี่ยงญวนมีรอยแตก และเมื่อนาไปแช่น้าไม่มี
ความยืดหยุ่นและสูตร 4 สามารถขึ้นรูปได้ สามารถนาออกจากตะแกรงได้แผ่นแป้งที่ได้ มีสีขาวใส แผ่นใบเมี่ยงญวน
ไม่มีรอยแตก และเมื่อนาไปแช่น้ามีความยืดหยุ่น จากลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่าสูตร 4 มีส่วนผสมของข้าวพันธุ์ กข
43 ซึ่งเป็นสูตรที่ดีที่สุด สามารถนามาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ นาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 หาปริมาณน้าตาลรี ดิวซ์
ความสามารถในการดูดซับน้าค่าการละลายน้า กาลังการพองตัวและร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวน
ตารางที่ 3 ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวน
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ (%)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

̅
𝒙

SD

สูตรตามท้องตลาด

2.18

2.31

2.30

2.26

0.07

สูตร 4

0.81

0.84

0.81

0.82

0.02

ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีปริมาณน้อยกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.82 ± 0.02%สูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.26 ± 0.07%
ตารางที่ 4 ความสามารถในการดู ด ซับ น้าและค่ า การละลายน้า กาลัง การพองตัวและร้ อ ยละการละลายของ
ใบเมี่ยงญวน
การดูดซับน้า(g/g)
สูตรตาม
ท้องตลาด
สูตร 4

การละลายน้า(%)

̅
𝒙
6.03

SD
0.30

̅
𝒙
4.33

SD
0.00

กาลังการพองตัว
(g/g)
SD
̅
𝒙
6.89
0.88

7.16

0.42

9.67

1.67

9.55

1.12

ร้อยละการละลาย
(%)
SD
̅
𝒙
3.33
1.15
4.67

1.15
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ความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้าของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.16±
0.42g/g และ9.67 ± 1.67% ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาดมีความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้า
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 ± 0.30 g/g และ 4.33 ± 0.00% ความสามารถในการดูดซับน้าและค่าการละลายน้าของ ใบ
เมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่ามากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด
กาลังการพองตัวและร้อยละของการละลายของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.55 ± 1.12g/g
และ 4.67 ± 1.15% ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาดมีกาลังการพองตัวและร้อยละของการละลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.89 ± 0.88 g/g และ 3.33 ± 1.15% ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีกาลังการพองตัวและร้อยละการละลายมากกว่า
ใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 สามารถออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2
รูปแบบดังภาพ

(ก) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 1
(ข) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2
ภาพที่ 2 ฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
(ก) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และ (ข) ฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2
การประเมินฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเจริญ
แปลงใหญ่ข้าว ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กาแพงเพชร จานวน 10 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมดเป็นผู้ประเมินความพึง
พอใจ ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 31-40 ปี ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 5 การประเมินฉลากผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
รายการประเมิน
1. การเลือกใช้ตัวอักษร ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่าย
2. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชัดเจน
4. บรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับตัวผลิตภัณฑ์
5. ใช้ภาพประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า
6. รูปแบบบรรจุภัณฑ์มองเห็นสินค้าภายใน
7. ตราของผลิตภัณฑ์มีสีสันน่าสนใจ
8. มีขนาดและรูปแบบที่เหมาะสม
ภาพรวมของบรรจุภัณฑ์

̅
𝒙
4.10
3.80
3.70
3.70
3.90
4.80
4.20
4.30
4.06

แบบที่ 1
SD
ระดับ
1.08
มาก
0.67
มาก
0.67
มาก
0.79
มาก
0.77
มาก
0.54 มากที่สุด
1.04
มาก
1.29
มาก
1.79
มาก

̅
𝒙
4.10
3.80
3.70
4.20
3.90
4.70
4.30
4.70
4.18

แบบที่ 2
SD
ระดับ
0.57
มาก
0.63
มาก
0.67
มาก
0.79
มาก
0.74
มาก
0.67 มากที่สุด
0.48
มาก
0.48 มากที่สุด
0.11
มาก
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ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 แบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยฉลาก
ผลิตภัณฑ์แบบที่ 1 และฉลากผลิตภัณฑ์แบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 4.06 ± 1.79 , 4.16 ± 0.11 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 จานวน 4 สูตร พบว่า สูตร 4 เป็นสูตรที่ดีที่สุด เป็น
สูตรที่เหมาะสมที่จะนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งใบเมี่ยงญวนผสมข้าว กข.43 ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ มีปริมาณ
น้าตาลรีดิวซ์น้อยกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด โดยสูตร 3 และ สูตร 4 แตกต่างจาก สูตร 1 และสูตร 2
เนื่องจากว่าสูตร 3 และสูตร 4 มีส่วนผสมของเเป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสาปะหลัง แต่สูตร 1 และสูตร 2 ไม่มีส่วนผสม
ของแป้งข้าวเจ้าและแป้งมันสาปะหลัง โดยที่สูตร 1 มีส่วนผสมของแป้งเท้ายายม่อมในปริมาณที่มากทาให้แผ่นใบ
เมี่ยงญวนหนืด และแตก สูตร 2 มีส่วนผสมของแป้งข้าว กข 43 มากทาให้แผ่นมีความขุ่นมากกว่าแผ่นใบเมี่ยงญวน
ตามท้องตลาด สูตร 3 มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้ามากทาให้แผ่นใบเมียงญวนมีความขุ่นและลอกออกจากตะแกรงได้
ยากและมีรอยแตก สาหรับสูตร 4 มีส่วนผสมของแป้งข้าวเจ้า: แป้งมันสาปะหลัง: แป้งข้าวพันธุ์ กข 43: แป้งท้าว
ยายม่อม: เกลือ: น้า ในอัตราส่วน 40: 95: 20.5: 92: 2.5: 250: 500 กรัม สามารถขึ้นรูปได้ และสามารถนาออก
จากตะแกรงได้ แผ่นแป้งที่ได้ มีสีขาวใส เมื่อนาไปแช่น้ามีความยืดหยุ่น ขาดยาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ
บุษญา พัตรา (2559) กล่าวคือ แผ่นเมี่ยงที่ดีจะเป็นสีขาว คืนรูปได้เร็วเมื่อจุ่มน้า มีความยืดหยุ่นสูง และไม่ขาดง่าย
ปริมาณน้าตาลรีดิวซ์ของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีปริมาณน้อยกว่าในใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาดเนื่องจาก
ใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีส่วนผสมของข้าวพันธุ์ กข 43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีอะไมโลสต่า และมีค่าการแตกตัวเป็นน้าตาล
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Wasusan et al, 2017) มีค่าดัชนีน้าตาลระดับปานกลาง ถึงค่อนข้างต่า มีค่า
ดัชนีน้าตาลกลูโคสต่าเท่ากับ 57.5 มีค่าอะไมโลสต่า เท่ากับ 18.82 % (ระดับที่เหมาะสมคือ 10-19) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของศรัณยา เพ่งผล (2563) จึงเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพกลุ่มผู้ป่วยโรคไต และโรคเบาหวานที่
มีภาวะไตเรื้อรัง ที่ต้องระมัดระวังในการรับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และการทาใบเมี่ยงญวนผสมข้าว
พันธุ์ กข 43 ยังเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์สู่การขายให้กับชุมชนผู้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 43
ความสามารถในการดูดซับน้า และค่าการละลายน้าในใบเมี่ยงญวน สูตร 4 มีการดูดซับน้าละละลายน้าได้
มากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด ถ้าหากว่ามีการดูดซับน้าในปริมาณมากจะทาให้ใบเมี่ยงญวนสามารถละลาย
น้าได้มาก เพราะในใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 มีปริมาณอะไมโลต่า ซึ่งอะไมโลสมีคุณสมบัติไม่ละลายน้า ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ (2550) และข้อดีของการละลายน้าและดูด
ซับน้าได้มาก จะทาให้ใบเมี่ยงญวนมีเนื้อสัมผัสที่เหนียว นุ่ม แต่หากมีการละลายน้าและดูดซับน้าได้น้อยจะทาให้ใบ
เมี่ยงญวนมีความเหนียวนุ่มลดลงซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอนงค นัยวิกุล (2547)
กาลังการพองตัวและร้อยละการละลายของใบเมี่ยงญวนสูตร 4 มีมากกว่าใบเมี่ยงญวนสูตรตามท้องตลาด
ซึ่งการพองตัวเพิ่มขึ้น ค่าร้อยละการละลายก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากสารละลายในน้าแป้งของใบเมี่ยงญวน ได้รับความร้อน
ที่มีอุณหภูมิสูง พันธะไฮโดรเจนถูกทาลาย โมเลกุลของน้าจะเข้าจับคู่กับหมู่ไฮดรอกซิลอย่างอิสระ ทาให้เม็ดแป้งใน
ใบเมี่ยงญวนดูดซึมน้าและเกิดการพองตัวอย่างรวดเร็ว (กล้าณรงค์ ศรีรอต และเกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ , 2550) จึงทา
ให้น้าซึมผ่านเข้าไปในเม็ดแป้งของแผ่นแป้งใบเมี่ยงญวน
การออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43 มีความสาคัญเป็นอย่างมากเพราะในการ
ออกแบบนั้น ต้องเลือกใช้ตัวอักษร ที่สามารถอ่านและเข้าใจง่ายต้องความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ สอดคล้อง
กับ นพวรรณ ชีวอารี (2555) ที่ระบุว่าการออกแบบเป็นการสร้างสรรค์ลักษณะภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้า โดยเน้นถึงการสื่อความหมาย การตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดผู้พบเห็นให้เกิดความ
ต้องการซื้อสินค้านั้น การออกแบบรูปทรงให้มีความสะดวกในการใช้สอย การจัดวางรูปภาพตัวหนังสือที่สวยงาม
ฉลากที่เด่นชัด มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชัดเจน ตัวบรรจุภัณฑ์มีความพอดีกับตัวผลิตภัณฑ์มีใช้ภาพประกอบเพื่อ
สร้างความน่าสนใจให้กับสินค้า รูปแบบบรรจุภัณฑ์มองเห็นสินค้าภายใน ตราของผลิตภัณฑ์มีสีสันน่าสนใจ มีขนาด
และรูปแบบที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์จะต้องแสดงความ โดดเด่นและดึงดูดให้เห็ นชัดเจนต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นด้วย
การใช้สี ขนาด รูปร่าง เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทาให้จดจาหยิบจับง่าย ดึงดูดตา ดึงดูดใจผู้บริโภค บรรจุ
ภัณ ฑ์มีหน้า ที่ปกป้องผลิตภัณฑ์ สะดวกต่อการเคลื่อนย้า ย และยัง ง่ า ยต่อการขนส่งผลิตภัณ ฑ์ การทาตราของ
ผลิตภัณฑ์นั้นต้องดึงดูด น่าสนใจ ทาให้ผู้ที่เข้ามาซื้อมีการตัดสินใจได้มากขึ้น สอดคล้องกับ Hamlin (2016) ที่ระบุ
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ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบกราฟิกเหมาะสม มีผลต่อสถิติการเลือกซื้อของผู้บริโภคหากบรรจุภัณฑ์ไม่มีความ
น่าสนใจ ดึงดูดผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาไปใช้ ได้กับบุค คลที่มีค วามสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและบุค คลที่มีโรคเบาหวาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทานน้าตาลในปริมาณมาก เนื่องจากว่าในใบเมี่ยงญวนผสมข้าว กข 43 มีปริมาณน้าตาลน้อยมาก
เหมาะกับบุคคลเหล่านี้ นอกจากนี้ บุคคลอื่นทั่ วไปก็ยังสามารถรับประทานได้ และยังสามารถนาใบเมี่ยงญวนผสม
ข้าว กข 43 ทาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาชุมชนได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา โปรตีน ไขมัน และเถ้าในผลิตภัณฑ์ใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
2. ควรมีการศึกษาอายุการเก็บรักษาของผลิตใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์ กข 43
3. ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากขึ้น และมีข้อมูลของใบเมี่ยงญวนผสมข้าวพันธุ์
กข 43 มากขึ้น
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การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 2)
ศึกษาการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 3) แนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความ
ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน ประชากร จานวน 367 คน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช้ ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (X=4.02) ด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล ค่ าเฉลี่ย (𝑥̅=4.38) ด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.26)
และด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.42) ส่วนการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรค
ระบาด COVID-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.59) การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย ค่าเฉลี่ย
(𝑥̅=3.84) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.83) และการพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความ
เสียหาย ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.19) สาหรับแนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน โดยให้มี
การสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ออกจากบ้าน พกพาเจลแฮลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ล้างมือ และการงดไปสถานที่
ที่ผู้คนแออัด
คาสาคัญ: ผลกระทบ / การปรับตัว / นครชุม
Abstract

The purposes of this research were 1) to assess the impact of Nakhon Chum community
on the COVID-19 epidemic, 2) to study the local community's adaptation to the COVID-19 epidemic,
3) to assess the community's adaptation to be sustainable and solving basic problems of the
community. The population of 367 people, the sample group of 25 people. The instruments used
in the research were questionnaires. The statistics used were frequency, percentage, mean and
standard deviation. The results showed that the overall impact of Nakhon Chum community on
the COVID-19 epidemic was at a high level, average (𝑥̅=4.02) on government assistance policy,
average (𝑥̅=4.38), economy, average (𝑥̅=4.26) and family and community relations, mean (𝑥̅=3.42).
Overall adaptation of local communities to COVID-19 epidemic was at a high level, mean
(𝑥̅=3.59). Strengthening response to threats. Value Mean (𝑥̅=3.84) Community Strengthening Mean
(𝑥̅=3.83) and Damage Recovery System Development Mean (𝑥̅=3.19) for community adaptation to
sustainability and problem solving. Basically, wear a mask when leaving the house. Carry alcohol
gel, social distancing, washing hands and refraining from going to crowded places.
Keywords: Impact / Adaptation / Nakhon Chum
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อจานวน 186,364,135 ราย
เสียชีวิต 4,072,009 ราย สาหรับรายงานในประเทศไทย จานวนผู้ติดเชื้ อรายใหม่ จานวน 9,276 ราย จานวน
ผู้เสียชีวิตรายใหม่ จานวน 72 ราย (กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, 2564) เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID–19 ตามการประกาศของกรมอนามัย รัฐบาลจึงมีประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉินออกมาเพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ได้มีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า และสถานบริการต่างๆ งดการแข่งขันกีฬา งาน
บันเทิง งานอบรมสัมมนาซึ่งส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
ส่งผลให้มีแรงงานตกงานเป็นจานวนมาก ในขณะที่มาตรการเยียวยาจากภาครัฐสามารถช่ วยเหลือได้เพียงแค่ 3 ล้าน
คนเท่านั้น ผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่จากัดอยู่เฉพาะพื้นที่ที่กลุ่มแรงงานอยู่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อผู้ทา
การค้าขายและส่งผลมากต่อผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคประจาตัวอยู่แล้วดังนั้นการประเมินผลกระทบ และการปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่นจึงไม่ได้จากัดแต่พื้นที่ของกลุ่มแรงงานแต่ยังรวมไปถึงชาวบ้านและผู้คนทั่วไปในชุมชนอีกด้วย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเข้มข้น ขึ้นทุกขณะแต่ผู้ป่วยก็ยังคงเพิ่ม
จานวนขึ้น ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ในหลายประเทศทั่วโลก มาตรการใดๆ ก็ไม่อาจเกิดผลได้หากคนในสังคมไม่
เข้าใจ ไม่ตระหนัก และไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
ของประชาชนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งหมด 9 ด้าน คือ
1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสั งคมของประชาชน 2) ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3) ด้านเศรษฐกิจและ สังคม
ต่อประชาชนในวงกว้าง 4) ด้านการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม สาหรับพื้นที่ 5) ด้าน
มาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันกลุ่มเสี่ยงสาคัญ 6) ด้านการกากับติดตามมาตรการผ่อนปรน กิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 7) ด้านมาตรการการป้องกันผลกระทบ COVID - 19
ในภาวะ สังคมไทย 8) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID - 19 และ 9)
ด้านพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่หลัง COVID-19 (ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และปิยะกมล มหิวรรณ,
2563, หน้า 40-55) ดังนั้น การวิจัยเพื่อการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด
COVID 19 นอกจากพื้นที่เมืองและครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากชุมชน ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงและ
ความพร้อมในการพัฒนาเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และได้รับทราบประสิทธิผลของการเยียวยาจากมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อประเมินผลกระทบชุมชนนครชุม ต่อภาวะโรคระบาด COVID 19
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19
3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน
กรอบแนวคิดการวิจัย
1.ผลกระทบชุมชนฯ
2.การปรับตัวของ
ชุมชนฯ

แนวทางการปรับตัวของ
ชุมชนให้มีความยั่งยืนและ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของ
ชุมชน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
คณะผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการโดยสังเขปดังต่อไปนี้
1. รูปแบบการวิจัย
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การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้
กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับต่อไปนี้
1. ศึกษาหลักการ แนวทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
3. กาหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
4. นาผลสารวจเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
5. สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
6. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล
7. สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร จานวนครัวเรือน 367 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ทาการสุ่มจากประชากรจานวน 25 ครัวเรือน ได้แก่ ชาวบ้านที่ทาการ
ค้าขายและรับจ้างงานต่างๆ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลกระทบของชุ ม ชนนครชุ ม ต่ อ ภาวะโรคระบาด
COVID–19 โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
3. ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน
4. ด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน
2. การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย
3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย
4. การพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความเสียหาย
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ
1. การรวบรวมเอกสาร คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ งานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนต่อสถานการณ์โควิด-19
2. ดาเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเองกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้วมาตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วนาไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
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5.1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามหลั ง จากที่ ไ ด้ ท าการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยเครื่องคอมพิ วเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวบรวมแบบสอบถามการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนคร
ชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 ที่ได้ส่งกลับคืนมาทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.ค่าร้อยละ (percentage)
2.ค่าเฉลี่ย (mean)
3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบ 5 ระดับ มีเกณฑ์ที่ใช้แปล
ความหมายดังนี้
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลข้อคาถามที่ได้จากการประเมินผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า น้อยที่สุด
5.2 วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดจากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมโดยเสนอแบบความเรียง
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุม
ต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 : กรณี ศึ กษา หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุ ม อาเภอเมือง จั ง หวัดกาแพงเพชร พบว่ า
ประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.0 อายุ 40-45 ปี ร้อยละ 40.0 ระดับการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 52.0 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 36.0 รายได้ 8,000-15,000บาท ร้อยละ 84.0 และไม่ได้รับบัตรสวั สดิการ
ของรัฐ ร้อยละ 48.0
2. ผลกระทบของชุ มชนนครชุ ม ต่ อภาวะโรคระบาด COVID–19 แบ่ง ออกเป็น 4 ด้า นได้แก่ 1.ด้า น
เศรษฐกิจ 2.ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 3.ด้านความสัมพันธ์ของครอบครับและชุมชน 4.ด้านนโยบายการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของชุมชนนครชุ มต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประเด็นสถานการณ์โควิดส่งผลให้
ทุกอาชีพมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ มากที่สุด (𝑥̅ = 4.60) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ส่วนผลกระทบด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03) ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.42) และผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล มีเพียงประเด็น รัฐไม่
สามารถจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มากที่สุด (𝑥̅ = 4.52) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก
3. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅ = 3.83) ส่วนการเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย มีเพียงประเด็นได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้าน ปานกลาง (𝑥̅ = 3.48) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย
มีเพียงประเด็นมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ปานกลาง (𝑥̅ = 3.20) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก และการพัฒนา
ระบบฟื้นฟูความเสียหายภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.19)
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 :
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร โดยคณะผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. การประเมิ น ผลกระทบและการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนนครชุ ม ต่ อ ภาวะโรคระบาด COVID – 19 :
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรค
ระบาด COVID – 19 ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้สภาพแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในชุมชนสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศตปพร มีสุขศรี และศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ (2557) ให้ความหมายของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้น
จากการกระทาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน ในอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวก ทางลบ และ
อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
1.1 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สถานการณ์โควิดส่งผลให้ทุกอาชีพมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และรองลงมาคือสถานการณ์โควิคทาให้
เศรษฐกิจในชุมชนซบเซาลง และต่าที่สุดคือชุมชนประสบปัญหาการขาดรายได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบมีผล
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน นาไปสู่รายได้ภาคครัวเรือนลดลงหรือแทบไม่มีรายได้เลี้ยงครัวเรือน ส่งผลไปถึง
หนี้สินของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและมีรายจ่ายมากว่ารายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี โพธิหัง (2550, หน้า 10)
ผลกระทบที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในพื้นที่ซึ่งเป็นผลพลวงมาจากการดาเนินกิจกรรมขยายผล
โดยผ่านกระบวนการทาการของตัวทวีคูณ การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในวงแคบและกว้างออกไป
1.2 ผลกระทบด้านความมั่นคงและความปลอดภัย พบว่า ผลกระทบด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือมีความเครียดและวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ รองลงคือรู้สึกไม่
ปลอดภัย ในการใช้ชีวิต ต่าที่สุดคือรู้สึกหดหู่และหมดกาลังใจบ้างบางเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจาวัน
เป็นไปด้วยความยากลาบากและต้องระมัดระวังมากขึ้นจึ งส่ง ผลให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ความมั่นคงของมนุษย์
(Human security) หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกัน ด้านสิทธิความปลอดภัย การสนองตอบตอความ
จาเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง
1.3 ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน พบว่า ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการทากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวลด
น้อยลง รองลงมาคือมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนลดน้อยลง ต่าที่สุดคือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้การทากิจกรรมร่วมกันกับคนใน
ครอบครัวและคนในชุมชนลดลงเนื่องจากการจะออกไปทากิจกรรมกลางแจ้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558, หน้า 738) ความสัมพันธ์แบบครอบครัวจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ
สาคัญที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ความสัมพันธ์ที่ดีที่ราบรื่นในครอบครัวจะทาให้ครอบครัวมี
ความมั่นคง เข้มแข็ง และมีความสุข ตลอดจนจะเป็นเครื่องป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขั้นกับสมาชิกได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 ผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล พบว่า ผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือ
ของรัฐบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน รองลงมาคือวัคซีนที่รัฐจัดสรรไม่มีประสิทธิภาพและไม่น่าเชื่อถือ ต่าสุดคือมาตรการเงิน
เยียวยาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายที่รัฐประกาศใช้อาจไม่ตอบสนองหรือตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) นโยบายสาธารณะเป็นการนาความรู้
ความคิดที่มีเหตุผลและตั้งใจเพื่อนาไปแก้ไขปัญหา เป็นการกาหนดกฎเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติของรัฐบาลเป็นการ
กาหนดแนวทางในอนาคตเน้นเป้าหมายวัตถุประสงค์เงื่อนไขผลลั พธ์และเป็นความพยายามที่จะกระทาเพื่อให้
บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ
2. การประเมิ น ผลกระทบและการปรั บ ตั ว ของชุ ม ชนนครชุ ม ต่ อ ภาวะโรคระบาด COVID – 19 :
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่าการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรค
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ระบาด COVID–19 ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ตน และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของตนเองจนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุ ข สอดคล้องกับแนวคิดของ โคลแมน (Coleman) กล่าวว่า
การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ว่าปัญหานั้นจะ
เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการหรือด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่อาศัย ส่วน
เบอร์นาด ( Bernard) ให้ความหมายของการปรับตั วว่าเป็นการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและเข้ากับ
โลกภายนอกได้ อ ย่ า งดี ความพึ ง พอใจ ความแจ่ ม ใสอย่ า งสู ง สุ ด มี พ ฤติ ก รรมที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสั ง คม มี
ความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต
2.1 การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน พบว่า การปรับตัวด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือยอมรับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิดได้ รองลงมาคือยอมรับ
ที่จะเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ป่วยโควิดได้ ต่าสุดคือยอมรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
กาหนดมาตรการการป้องกันกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้คนปฏิบัติตามและเว้นระยะห่างและการยอมรับผู้ป่วยที่รักษาหาย
แล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของสนธยา พลศรี (2545, หน้า 22) การที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันมีการเรียนรู้
ร่วมกันในการกระทามีการติดต่อสื่อสาร การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามลาดับการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน
2.2 การส่งเสริมการตอบสนองต่อภัย พบว่า การปรับตัวด้านการส่งเสริมการตอบสนองต่อภัยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีการติดตามข่าวสารจากสื่อออนไลน์ รองลงมาคือมีการติดตามข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์ ต่าที่สุดคือได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการติดตาม
ข่าวสารต่างๆ ทางสื่อออนไลน์นั้นสะดวกและรวดเร็วกว่าจึงทาให้ชาวบ้านมีการติดตามข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็น
จานวนมาก สอดคล้องกับแนวคิด กระบวนการวางแผนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของบุคคลหรือธุรกิจใดๆ ในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด
2.3 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย พบว่า การปรับตัวด้านการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือชุมชนมีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ รองลงมาคือมีการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ต่าสุดคือ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและช่วยเหลือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้เกิดความตระหนัก
รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ปัญหาร่วมดาเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมติดตาม และประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทาให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นเครือข่ายก่อให้เกิดการเป็นประชาคมเป็น
กลุ่มคนที่เข้ามาสร้างทาให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล นิราทร (2543, หน้า 10) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาในปัจจุบันมักจะดาเนินการในรูปแบบเครือข่าย และเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะไม่
ทางานร่วมกัน
2.4 การพัฒนาระบบพื้นฟูความเสียหาย พบว่า การปรับตัวด้านการพัฒนาระบบพื้นฟูความเสียหาย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือรัฐมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน รองลงมาคือนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจ เช่น คนละครึ่ง ม.33 ต่าสุดคือระบบสาธารณสุขมีการพัฒนาเข้าถึงประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การดารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จาเป็นต้อง
พึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
กระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะดาเนินการการพิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพ
และการสร้างใหม่เสมอเพื่อไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2557) กระบวนการพัฒนาอย่างรอบด้าน อันได้แก่
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพร้อม ๆ กัน โดยให้ความสาคัญกับคุณภาพของการพัฒนามากกว่า
อัตราการเจริญเติบโต การพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นการสร้างความเจริญเติบโตที่สร้างงานแก่ประชาชน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และในกระบวนการพัฒนานี้ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินศักยภาพของธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติต่าง ๆ
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และตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนศักยภาพการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคน
รุน่ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. น าผลการศึ ก ษาทางด้ า นผลกระทบไปบอกผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง และช่ ว ยเหลื อ ให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม
2. เป็ น ข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ป ระชาชนเพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บ ตั ว และใช้ ชี วิ ต ให้ อ ยู่ ร่ ว มกั บ โรคระบาดได้ อ ย่ า ง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาวิจัยแบบคุณภาพเพื่อเป็นการศึกษาในประเด็นที่
แตกต่างออกไปและมีเนื้อหาที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรศึกษาและตั้งคาถามให้ชัดเจนกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ผู้ทาเกิดการงงต่อการตั้งคาถามเพื่อนาผล
การศึกษามาพัฒนาปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรส่งเสริมการปรับตัวต่อภาวะโรคระบาดแก่ประชาชนและแจ้งข้อมู ลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง
และแม่นยาแก่ประชาชนเพราะโรคระบาดครั้งนี้จะอยู่ร่วมกับเราไปอีกนาน
2. รัฐควรจัดสรรสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนและทั่วถึงไม่ควร
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บทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้า
ท่าดินแดง ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
The roles of government and public participation in the development of Tha
Din Daeng reservoir tourist attraction Sri Khiri Mat Subdistrict, Khiri Mat District,
Sukhothai Province
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นการศึกษาวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed methodology) โดยในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 5 คน และการวิจัยเชิงปริมาณใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 372 คน ผลการวิจัยพบว่า สภาพภูมิศาสตร์ตาบลศรีคีรีมาศนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มีความแห้ง
แล้งตลอดปี แต่เมื่อถึงช่วงที่หมดฤดูฝนไปทาให้แหล่งน้ามีปริมาณน้าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคต่อความ
ต้องการของประชาชน การที่จะดาเนินการแก้ไขและพัฒนาให้อ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้สามารถมีน้าอยู่ในอ่างเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยาก เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ ปัญหาในการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ทั้งหมด ปัญหาในเรื่องการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชนที่มีการสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกัน และปัญหาเรื่องความแห้งแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ทาให้ไม่มีน้า
เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค สาหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านการดาเนินการและปฏิบัติการในระดับปานกลางเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ
ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ในระดับปานกลาง ด้านการเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจใน
ระดับปานกลาง และด้านการติดตามและประเมินผลในระดับปานกลาง
ค้าส้าคัญ: บทบาทภาครัฐ / การมีส่วนร่วม / แหล่งท่องเที่ยว
Abstract
The study has two objectives. 1) It aimed to study the problems of Tha Din Daeng Reservoir
tourist attraction Sri Khiri Mas Subdistrict, Khiri Mas District Sukhothai. 2) It aimed to study the roles
of Thai government agencies and the public participation of the people in the development of Tha
Din Daeng Reservoir tourist attraction. Sri Khiri Mat Subdistrict, Khiri Mat District, Sukhothai Province.
The study used mixed methodology. For qualitative research, the researchers used the data
collection method by using in-depth interviews, from a sample group of 5 people. Quantitative
research by using a data collection method, which uses a questionnaire from a sample group of
372 people. The result of the research showed that the geography of Tambon Si Khiri Mat is not a
dry area all year but when the rainy season is over, water resources are insufficient to meet the
needs of the people. It is difficult to correct and develop Tha Din Daeng Reservoir to be able to
have water in the reservoir and become a tourist attraction that can be visited all the year because
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of the problem of budget from various agencies. The problem of reorganizing the entire
administration which is required to reorganize the management system, planning and formulating
all new policies. The problem of communication between government agencies and people with
misunderstandings. The problem of drought due to the lack of seasonal rainfall causing insufficient
water for consumption. People's Participation in Tha Din Daeng Reservoir Development, overall
result is at a moderate level which is the aspect of operation and operation at a moderate level
first, followed by the aspect of receiving and sharing benefits at a moderate level, presentation of
ideas, moderate planning and decision making, and in terms of monitoring and evaluation at a
moderate level.
Keywords: the role of government / participation / tourist attraction
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องด้วยอากาศ
และธรรมชาติที่เย็นสบาย เหมาะสาหรับการพักผ่อน การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวตอนนี้ คือ
อ่างเก็บน้า ซึ่งอ่างเก็บน้ายังมีไปทั่วประเทศ เรียกได้ว่ามีแทบทุกภาค ทุกจังหวัด เช่น อ่างเก็บน้าบางพระ จังหวัด
ชลบุรี อ่างเก็บน้าบางบอน จังหวัดนครนายก อ่างเก็บน้าหุบเขาวง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีการพัฒนาให้
มีความน่าสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของแต่ละ จังหวัด และ
จังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีอ่างเก็บน้าและได้พัฒนาให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเช่นกัน ก็คือ อ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง
อ่างเก็บน้าท่าดินแดง เป็นอ่างเก็บน้าคลองชลประทาน ก่อสร้างและแล้วเสร็จปี พ.ศ.2532 มีความจุ 9
ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อน 770 เมตร ความกว้างสันเขื่อน 8 เมตร ความกว้างฐานเขื่อน 60 เมตร มีเนื้อ
ที่ในเขตชลประทาน 15,000 ไร่ (องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ, 2559) บริเวณเหนืออ่างเก็บน้าแหล่งน้าขนาด
ใหญ่ซึ่งโอบล้อมด้วยเทือกเขาหลวง เป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยชาวบ้านจะรักษาแหล่งน้าและพันธุ์ปลา ห้ามจับ
ปลาในฤดูวางไข่ อ่างเก็บน้าท่าดินแดงถือเป็นแหล่งน้าที่สาคัญของชาวศรีคีรีมาศ และได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ในอาเภอคีรีมาศ โดยทางนายอาเภอและผู้อานวยการโรงพยาบาลคีรีมาศ เป็นผู้เข้ามาบุกเบิกพัฒนาจนสาเร็จ
ก่อนจะมอบหมายให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดูแล และต่อยอดจนกลายเป็นแหล่งเที่ยวของสุโขทัย ในการ
พัฒนาอ่างเก็บน้าได้ มีการปรับพื้นที่บริเวณรอบอ่าง โดยการนาทรายมาถมทาเป็นชายหาดให้นักท่องเที่ยวได้นั่ง
พักผ่อน มีที่นั่งเป็นซุ้มไม้ไผ่ให้เช่า มีบริการเรือพาย เรือปั่น และเป็นการสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาว อ.คีรีมาศ
ที่นาเครื่องดื่ม อาหาร ขนม มาจาหน่าย ณ อ่างเก็บน้าท่าดินแดง พร้อมบริการเสื้อชูชีพให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ใส่ไว้เวลา
เล่นน้าเพื่อความปลอดภัย สร้างหอกระโดดน้าคลายร้อนให้นักท่องเที่ยว และสามารถเดินเก็บภาพสวยๆ บนหาด
ทรายเทียมได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว
แบบใกล้ชิด
ช่วงแรกของการเปิดให้บริการ อ่างเก็บน้าท่าดินแดงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่อง
ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทาให้นักท่องเที่ยวสนใจเป็นพิเศษ แต่ในปัจจุบันอ่าง
เก็ บ น้ าท่ า ดิ น แดง ได้ รั บ ความนิ ย มจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วน้ อ ยลง มี ก ารเปิ ด ให้ บ ริ ก ารไม่ ต่ อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ประสบ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด จึงทาให้ปิดตัวลงชั่วคราวในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป และยังไม่
มีกาหนดเปิด ทาให้โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่า ดินแดง ที่นายอาเภอ ผู้อานวยการโรงพยาบาลคี รีมาศ และ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาต้องหยุดลงตาม ซึ่งปัจจุบันบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถ้าหากหน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้คนในชุมชน
ช่วยกันพัฒนาไม่ให้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงทรุดโทรมลง ก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากร
การท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่ดีไว้ยาวนานอย่างต่อเนื่องได้ ก็จะทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างไม่
ขาดสาย ซึ่งเป็นผลดีต่อการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนระยะยาว
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึ กษาปัญหาที่ทาให้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงไม่สามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงศึกษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชนชนในการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และนาผลที่ได้จากการวิจัยมาใช้เป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่าง
เก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศอาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึ กษาบทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอบเขตของการวิจัยโดยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงและ
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชนชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรี คีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ประชากรของการวิจัยได้แก่ ประชาชนในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ จานวนทั้งสิ้น 5,331
คน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ กานันตาบลศรีคีรีมาศ และผู้ใหญ่บ้านจาก 11 หมู่บ้านในตาบลศรี
คีรีมาศ
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าท่าดินแดง
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน

สาเหตุของปัญหาในแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
ตาบลศรีคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย

การจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
และการเข้าไปมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
แนวทางการแก้ไขและการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้าท่าดินแดง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นการวิจัยโดย
ใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับการวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรทั้ง 11 หมู่บ้านในตาบลศรี
คีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย จานวน 5,331 คน และกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro
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Yamane (อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) กาหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 372 คน
และสุ่มตัวอย่างโดยการกระจายตามสัดส่วนประชากรในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน
สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ มีประชากรที่ใช้การวิจัยคือ ผู้นาชุมชนได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล
ศรีคีรีมาศ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ และกาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ดังนี้
กานันตาบลศรีคีรีมาศ 1 คน และผู้ใหญ่บ้าน 2 คนในตาบลศรีคีรีมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ
1 คน และพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลศรีคีรีมาศ 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย 4 ด้าน คือ ด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการดาเนินการและการ
ปฏิบัติการ ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ ด้านการติดตามและประเมินผล มีลักษณะคาถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอผู้ทรงคุ ณ วุ ฒิจ านวน 3 ท่า น เพื่อตรวจสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อ หา (Content
Validity) และน ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากนั้ น น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 30 คน เพื่อหา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview Protocol) ใช้กับกลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ
จังหวัดสุโขทัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Method) ซึ่งใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณที่เป็นการ
วิจัยโดยใช้วิธีวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากร ใช้การวัดผล
เพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือคื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
คณะผู้วิจัยเตรียมคาถามที่ครอบคลุมประเด็นที่ศึ กษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเก็บข้อมูลรวมทั้งการเก็บข้อมูลจาก
เอกสารต่าง ๆ มาประกอบการวิเคราะห์ และใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาถึง
ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง มีโครงสร้างและทาการสัม ภาษณ์
ภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ซึ่งได้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอ ปลัด นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลศรีคีรีมาศ หัวหน้าส่วนประชาสัมพั นธ์และเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีส่วนสนับสนุนดูแลพื้นที่ ควรระบุวิธีการที่
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเชิงปริมาณ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนาแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจสอบความ
สมบูรณ์แล้วมาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา
ได้แก่ ความถี่ (Frequency) คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ต้าบลศรีคีรีมาศอ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า อ่างเก็บน้าท่าดินแดงประสบกับปัญหาในการพัฒนาหลายปัญหา โดยเฉพาะปัญหา
ความแห้งแล้งตลอดหลายปี ทาให้ไม่มีน้าให้กักเก็บอยู่ในอ่างให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้าหรือทากิจกรรมต่างๆ จึงเป็น
เรื่องที่ยากในการที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงจะต้องจัด
กิจ กรรมในรูปแบบอื่นให้นักท่องเที่ยวเล่นเพื่อเป็นการดึงดูดนั กท่องเที่ยว แต่ก็ตามมาด้วยปัญหาในเรื่องของ
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งบประมาณที่มีอยู่อย่า งจ ากัดในการบริหารจั ดการ ซึ่ง งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนมาจากอาเภอคี รี ม าศ
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ โครงการประชารัฐ และจากกระทรวงมหาดไทย มีไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจ กรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ ยวและพัฒนาอ่า งเก็บน้าท่า ดินแดง รวมถึง ปัญหาในเรื่องประชาชนในพื้นที่ที่ทา
การเกษตร เนื่องจากมีประชาชนที่การทาเกษตรกรรมแถวบริเวณอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ได้เกิดความเข้าใจผิดหรือ
สื่อสารกับทางหน่วยงานภาครัฐไม่เข้าใจตรงกัน ทาให้ประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐจึงเกิดการขั ดแย้งกันในเรื่อง
ของน้าในอ่างเก็บน้าท่าดินแดง การพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดงจึงทาได้ยาก นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการเปลี่ยนการ
บริหารจัดการอ่างเก็บน้าท่าดินแดงใหม่ ซึ่งแต่เดิมเป็นการบริหารแบบเชิงรุกเชิงรับ แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการ
บริหารแบบวิสาหกิจชุมชน ทาให้การบริหารจัดการหรือพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า
2. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าท่าดินแดง ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
1) บทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานภาครัฐมีการดาเนินงานโดยให้มีการพัฒนาพื้นที่ในส่วน
อ่างเก็บน้าท่าดินแดงสามารถกักเก็บน้าไว้ได้มากๆ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภค บริโภค และทาการเกษตรกรรม
เนื่องจากอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เดิมเป็นอ่างเก็บน้าเพื่อเอาไว้กักเก็บน้าเพื่อเอาไว้ใช้อุปโภค บริโภคยามหน้าแล้ง
เท่านั้น ไม่ใช่พื้นที่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการท่องเที่ยวเพียงโดยเฉพาะ แต่ภายหลังได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อหารายได้
เสริมให้แก่ชุมชน ดังนั้นในการดาเนินการจึงต้องคานึงถึงการอุปโภค บริ โภคก่อนการดาเนินการเพื่อการท่องเที่ยว
ส่วนกาไรที่ได้จากการเปิดอ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางหน่วยงานภาครัฐได้แบ่งเงินนี้เป็น 3 ส่วน
คือ แบ่งให้ชาวบ้านที่มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าอ่างเก็บน้าและดูแลนักท่องเที่ยว พัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง และนามากระจายให้หมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในตาบลศรีคีรีมาศ รวมถึงทางหน่วยงานภาครัฐยังได้เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา หรือดาเนินการเรื่องต่างๆ ในอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ทั้งการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ วางแผน รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง
2) การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรี
มาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 372 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุด จานวน 187
คน คิดเป็นร้อยละ 50.3 อยู่ในช่วงอายุ 41 - 50 ปี มากที่สุดจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 มีสถานภาพสมรส
มากที่สุดจานวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ระดับการศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด จานวน 117
คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุดจานวน 104 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28.0 และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5,000 บาทมากที่สุดจานวน 119 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.0
สาหรับระดับ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนใน
เขตพืนที่ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยด้านการเสนอความคิด การวางแผนและ
การตัดสินใจ
1. ท่านมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม ปรึกษาเรื่อง
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง

x

2.98

การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลความหมาย

0.93

ระดับปานกลาง

357

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ (ต่อ)
การมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนใน
เขตพืนที่ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยด้านการเสนอความคิด การวางแผนและ
การตัดสินใจ
2. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/รับฟัง
ความคิดเห็นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้าท่าดินแดง
3. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการหาสาเหตุ / รั บ ทราบถึ ง
ปัญหาในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการลงมติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ท า
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
5. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้งบประมาณ
ในการดาเนินกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้าท่าดินแดง
รวม

x

การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลความหมาย

2.74

0.87

ระดับปานกลาง

2.93

0.90

ระดับปานกลาง

2.80

1.01

ระดับปานกลาง

2.50
2.79

1.20
0.98

ระดับน้อย
ระดับปานกลาง

ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ( x =2.79)
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการดาเนินการและปฏิบัติการ
การมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนใน
เขตพืนที่ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยด้านการด้าเนินการและปฏิบัติการ
1. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ประชาคมหมู่บ้านเรื่องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าท่าดินแดง
2. ท่านมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อ
ร่วมสมทบทุนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้าท่าดินแดง
3. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หา/ให้ ค วาม
ร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่า
ดินแดง
4. ท่า นมีปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือมาตรการใน
การรักษาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
5. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เช่น การเข้าเวรยาม
การจาหน่ายตั๋ว การดูแลนักท่องเที่ยว
รวม

x

การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลความหมาย

2.75

0.99

ระดับปานกลาง

3.11

0.83

ระดับปานกลาง

2.90

0.89

ระดับปานกลาง

3.82

0.81

ระดับมาก

3.06

1.20

ระดับปานกลาง

3.13

0.94

ระดับปานกลาง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้ นที่ตาบลศรีคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการดาเนินการและปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.13)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์
การมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนใน
เขตพืนที่ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัยด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์
1. ท่านมีโอกาสในการเข้าไปขายสินค้า อาหารและ
บริการในสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนของท่ า นได้ รั บ ประโยชน์ เช่ น
เศรษฐกิ จ ดี ขึ้ น ชุ ม ชนมี ก ารพั ฒ นามากขึ้ น มี
สาธารณูปโภคที่ดีขึ้น
3. ท่านมีโอกาสรับบริการท่องเที่ยวในอ่างเก็บน้าท่า
ดินแดง
4. หมู่ บ้ า นของท่ า นได้ รั บ การจั ด สรรรายได้ จ าก
แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
5. ท่านได้รับรายได้เสริมจากแหล่งท่องเที่ยวอ่า ง
เก็บน้าท่าดินแดง นอกเหนือจากงานประจา
รวม

x

การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลความหมาย

2.41

1.19

ระดับน้อย

3.38

0.81

ระดับปานกลาง

3.11

1.19

ระดับปานกลาง

2.90

0.95

ระดับปานกลาง

2.56
2.87

1.09
1.05

ระดับปานกลาง
ระดับปานกลาง

ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.87)
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่
ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการติดตามและประเมินผล
การมีส่วนร่วมในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขต
พืนที่ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ด้านการติดตามและประเมินผล
1. ท่ า นรั บ รู้ ถึ ง การใช้ จ่ า ยงบประมาณในการ
ดาเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
2. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้า
ในการดาเนินการแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
3. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการหาแนวทางในการแก้ ไ ข
ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
4. ท่ า นมี ส่ ว นร่ ว มในการดาเนิน กิ จ กรรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เช่น ศรีศรีมาศดินเนอร์
รัน
5. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการดาเนินงาน
ของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เช่น ท่านได้
เข้าร่วมการประชุมในแต่ละเดือนที่มีการสรุปผลการ
ดาเนินงานของอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
รวม

x

การมีส่วนร่วม
S.D.
แปลความหมาย

2.53

1.06

ระดับปานกลาง

2.81

0.95

ระดับปานกลาง

2.71

1.00

ระดับปานกลาง

2.70

1.10

ระดับปานกลาง

2.89

1.08

ระดับปานกลาง

2.73

1.04

ระดับปานกลาง
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ระดับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนในเขตพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านการติดตามและประเมินผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =2.73)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ าการศึ ก ษามาวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง Pike
Steven (2008) ได้กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวควรประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ประการ (6A’s) คือ ความสามารถใน
การจั ด โปรแกรมการท่ อ งเที่ ย ว (Available Package) ความสามารถในการเข้ า ถึ ง (Accessibility) สิ่ ง ดึ ง ดู ดใจ
(Attraction) สิ่ ง อ านวยความสะดวก (Amenities) กิ จ กรรม (Activities) การให้ บ ริ ก ารของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
(Ancillary Service) ซึ่งผลของการเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดิ นแดง
พบว่าแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ขาดสิ่งดึงดูดใจและขาด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้อันเนื่องมาจากศักยภาพของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ
น้าท่าดินแดงนั้นมีสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ ยวเพียง 2 อย่างหลักๆ คือ วิวทิวทัศน์ของเขาหลวงและน้าในอ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง และเมื่อน้าในอ่างเก็บน้าแห้งเหือดไป จึงทาให้เกิดปัญหาเรื่องของการขาดสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผล
กระทบต่อกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้น้าในอ่างเก็บน้าเป็นองค์ประกอบหลักของกิจ กรรม ดังนั้นพื้นที่ดังกล่าว
จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร ประกอบกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น อยู่ใน
ความดูแลของกานันและคณะกรรมการที่ดูแลอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ที่มีดาเนินการและการพัฒนาอย่างไม่มีระเบียบ
แบบแผน ไม่มีนโยบายในการพัฒนาที่แน่ชัด ไม่มีการวัดผลประเมินผลการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งขัดกับ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543) กล่าวว่า “องค์ประกอบของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ว่าจะต้องเน้นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัด ผลสาเร็จในการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถวัดผลสาเร็จได้อย่างแท้จริง ” ดังนั้นจึงมีปัญหาเรื่องของการวางแผน
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการแก้ ไ ขปั ญ หา การด าเนิ น งาน รวมถึ ง การรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งไรก็ ดี
กระบวนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดปีก็อาจมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นหากมีการเข้ามาช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐที่มีเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ยังสามารถ
นาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวมาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ กล่าวคือ คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
ภาครัฐที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ปัญหาที่สาคัญพบว่าปัญหาที่สาคัญของการพัฒนาพื้นที่ดัง
กล่าวคือ ประเด็นในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งงบประมาณเป็นองค์ประกอบสาคัญในการบริหารดังที่สมพงษ์ เกษม
สิน (2526) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบทางการบริหาร (Administrative resources) ที่ใช้ในการบริหารงานที่สาคัญ
มีอยู่ 4 ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีจัดการเพราะเหตุผลว่าในการบริหารงานเกือบทุกประเภทจาเป็นต้อง
อาศัย คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการจัดการ เป็นองค์ประกอบที่สาคัญไม่ว่าการบริหารนั้นจะเป็นการบริหารราชการ
หรือการบริหารธุรกิจก็จะมีองค์ประกอบคล้ายกัน ดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงจึงมีปัญหา
ในเรื่องของงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดในการบริหารจัดการ ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง รวมถึง
การจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อีกทั้งอ่างเก็บน้าท่าดินแดงยังมีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจผิด
ระหว่างหน่อยงานภาครัฐกับประชาชนในเรื่องของบริหารจัดการน้าในอ่างเก็บน้าท่าดินแดง จึงทาให้เกิดการขัดแย้ง
และทาให้หน่วยงานภาครัฐทาการพัฒนาอ่ างเก็บน้าท่าดินแดงต่อไปได้ลาบากมากขึ้น ซึ่งประเด็นความขัดแย้งของ
ภาครัฐและประชาชนส่วนนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของอรทัย พระทัด (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ กรณีศึกษาชุมชนป้อมมหากาฬ ซึ่งเกิดข้อขัดแย้งขึ้ นระหว่าง
ประชาชนชุมชนป้อมมหากาฬและกรุงเทพมหานคร ทาให้การดาเนินโครงการดังกล่าวล่าช้าไม่สามารถดาเนินการ
ต่อไปได้ ซึ่งประเด็นความขัดแย้งส่วนนี้ สามารถนาแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมมาอธิบายร่วมได้
โดยแนวคิดนี้ได้กล่าวเกี่ยวกับความขัดแย้งไว้ว่า “ การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้น
บางครั้งอาจจะไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ อาจมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน โดยอาจเป็นปัญหาจาก
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ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนทั้งขณะดาเนินงานและภายหลังการทางาน” ซึ่งพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัศย์ (2553) ได้
เสนอแนวคิดแก้ไขข้อขัดแย้งดังกล่าวที่เกิดขึ้น ดังนี้
1. มีกระบวนการที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างทั่วถึง
2. คงไว้ซึ่งการสื่อสารที่เปิดเผยและมีประสิทธิภาพ
3. ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
4. สร้างความคิดเห็นที่ร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนั้น เพื่อขจัดข้อขัดแย้ง หน่วยงานภาครัฐควรมีการชี้แจงในเรื่องการบริหารจัดการและแนวทางการ
พัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง รวมถึงการใช้งบประมาณ การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หรือแต่ละ
หมู่บ้านให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศจะได้รับทราบ และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการ
จัดการพัฒนาอ่างเก็บน้าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นการป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และประชาชน
2. บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
อ่างเก็บน้าท่าดินแดง ต้าบลศรีคีรีมาศ อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ในส่วนของบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่า
ดินแดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทางคณะผู้วิจัยได้นาข้ อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์
ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสมชาย สนั่นเมือง (2540, หน้า 19) กล่าวไว้ว่า แนวทางการ
พัฒนาการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลักสาหรับการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนนั้น จะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบ
หลักที่สาคัญ ประกอบด้ วย แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพิจารณาทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมของ
ชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมในเรื่องการบริหารจัดการ ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐพบว่า การพัฒนา
พื้นที่อ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ตรงไปตามแนวคิดของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้อันเนื่องมาจากศักยภาพภายในพื้นที่อ่างเก็บน้าท่าดินไม่มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิศาสตร์
รวมถึงสภาพแวดล้อม ที่บางช่วงไม่เอื้ออานวยแก่การท่องเที่ยวเท่าใดนัก เช่น ให้หน้าแล้งที่ฝนขาดช่วงที่ทาให้น้าใน
อ่างเก็บน้ามีไม่เพียงพอต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงการอุปโภค บริโภคภายในชุมชน ส่วนในด้านของความ
พร้อมของชุมชนท้องถิ่น จากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐจะเห็นได้ว่า ชาวบ้านบางส่วนยังเกิดความเข้าใจผิด
เกี่ยวกับการบริหารน้าในอ่างเก็บน้าท่าดินแดงอยู่ ส่วนนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าชุม ชนท้องถิ่นกับภาครัฐยังไม่เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกัน และในด้านการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐ ก็มีปัญหาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การบริหารใหม่ที่รวดเร็ว จึงทาให้ต้องเริ่มการบริหารงานในส่วนต่าง ๆ หรือนโยบายใหม่หมด รวมถึงไม่มีแผนการ
พัฒนาที่ชัดเจน เช่นนี้จึงทาให้พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากเท่าที่ควร
ทั้งนี้การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงยังสามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งที่
ท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2549) ได้กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็นกระบวนการต่อเนื่อง
ที่จะต้องอาศัยทรัพยากรหลายอย่างทั้งกาลังคน กาลังเงิน และระยะเวลา เช่นเดียวกับกิจกรรมหรือสาขาทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ และแหล่งท่องเที่ยวจะพัฒนาไปในทิศทาง ขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร จะขัดแย้งหรือ
สอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมในพื้ น ที่ โ ดยส่ ว นรวมหรื อ ไม่ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ การวางแผนเป็ น ส าคั ญ
กระบวนการการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมี 5 ขั้นตอนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ
1. การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสารวจภาคสนาม
2. การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลที่ได้
3. การกาหนดปัญหา ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่
4. การกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
5. การกาหนดแผนงานของโครงการ
อย่างไรก็ดี กระบวนการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็อาจมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้
ภายหลังจากการมีความพร้อมในทุกๆ ด้านและมีการวางแผนการบริหารที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
รวมถึงภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์
จากการเปิดให้อ่างเก็บน้าท่า ดินแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิ ด เห็น
ตัดสินใจ วางแผน จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามา
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ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมอ่างอ่างเก็บน้าท่าดินแดง
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้กระจายรายได้ที่ได้จากแหล่งท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่ในตาบลศรีคีรีมาศ ซึ่งการ
ที่หน่วยงานภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในตาบลศรีคีรีมาศเข้ามามีส่วนร่วมนั้น สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม โดยศิริชัย กาญจนวาสี (2547) ที่ได้กาหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์กร 6 ระดับคือ
1. การมีส่วนร่วมในการประชุม
2. การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา
3. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
4. การมีส่วนร่วมตัดสินใจในการเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ
6. การมีส่วนร่วมในการได้รับประโยชน์
จากผลจากการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามจากชาวบ้านในชุมชนพบว่า
หน่วยงานภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ครบทุกด้าน ซึ่งส่วนนี้นับว่ามีผลดีอย่างมาก
ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้สามารถดาเนินได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
สาหรับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง ตาบลศรี
คีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วม ซึ่งนรินทร์ แก้วมีศรี (อ้างในสุนันทา จันทวารา, 2545, หน้า 9-10) ได้กล่าวไว้ว่า การกาหนดหลักการ
ขั้นตอนในทางปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ที่จะทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการพัฒนาต่างๆ ได้แก่
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา และร่วมในการตัดสินใจ
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน และดาเนินกิจกรรม
3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน
4. การมีส่วนร่วมและการติดตามประเมินผล
จากผลของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ
พบว่า ภาพรวมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย จากทั้งหมด 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะด้านการดาเนินการและปฏิบัติการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าทุกด้าน (3.13) รองลงมาคือ ด้านการรับและแบ่งปันผลประโยชน์ (2.87) ด้าน
การเสนอความคิด การวางแผนและการตัดสินใจ (2.79) ด้านการติดตามและประเมินผล (2.73) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมดังกล่าวคือ หน่วยงานภาครัฐนั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บ น้าท่าดินแดง และประชาชนนั้นได้ให้ความร่วมมือหรือเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ทั้งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแต่งตั้งคณะกรรมการ การเสนอความคิดเห็นหรือแก้ไขปัญหาในการพัฒนา
มีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ช่วยร่วมสมทบทุนในการพัฒนา และติดตามการดาเนินงาน แต่ผลการวิจั ยใน
ส่วนนี้ขัดแย้งกับงานวิจัยของณัฐพร ดอกบุญนาค และฐาปกรณ์ ทองคานุช (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ชุมชนในตลาดร้อยปีสามชุกอาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง
ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการด้านการท่องเที่ยวนั้น คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวในระดับมาก โดยเฉพาะในด้านของการจัดการด้านสถานที่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้าน
วางแผน การประชุ มนโยบายหรือแสดงความเห็นต่า งๆ ทั้ง นี้ การที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้แก่ประชาชนและ
ประชาชนก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา ย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง แต่
ภาครัฐเองก็ต้องมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถดาเนินได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากผลการวิจัย สามารถนามาเสนอเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่อ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัยได้ดังนี้
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1. หน่วยงานภาครัฐควรดาเนินการให้มีการจัดกิจกรรมเมื่อหมดฤดูฝนหรือในช่วงที่ไม่มีน้าในอ่างที่
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวตลอด
ทั้งปี เช่น ปั่นจักรยานรอบอ่างเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเขาหลวง กิจกรรมกินหมูกระทะบริเวณอ่างเก็บน้า เป็นต้น
2. หน่วยงานภาครัฐในตาบลศรีคีรีมาศควรให้ความสาคัญและเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่สามารถสนับสนุนและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดงได้ เช่น อาเภอ
คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตาบลศรีคีรีมาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งในเรื่ องของงบประมาณ อุปกรณ์
และการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่
3. หน่วยงานภาครัฐควรมีการประชุมประจาเดือนในทุก ๆ เดือน เพื่อชี้แจงในเรื่องการบริหาร
จัดการและแนวทางการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดง การใช้งบประมาณ การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่หรือแต่ละหมู่บ้านให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศจะได้รับทราบกันโดยทั่วถึง
ว่ามีการบริหารจัดการไปในทิศทางไหน มีการพัฒนาพื้นที่นี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไร มีการใช้งบประมาณอย่างไร
จะได้เป็นการรับรู้และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดการพัฒนาอ่างเก็บ น้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นการป้องกัน
การสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน
4. หน่วยงานภาครัฐในตาบลศรีคีรีมาศ ควรมีการวางแผนในการบริหารการทางานในแต่ละส่วนให้มี
ความชัดเจน ไม่ทับซ้อนหน้าที่กัน มีแผนพัฒนาอ่างเก็บน้า ต้องมีนโยบายในการพัฒนาที่ แน่ชัด และติดตามในการ
จัดการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เพื่อที่ให้การบริหารจัดการ การพัฒนาเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
5. หน่วยงานภาครัฐในตาบลศรีคีรีมาศ ควรมีการออกนโยบายหรือมีการดาเนินกิจกรรมที่ช่วย
กระตุ้น หรือส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ามากขึ้น เช่น มีการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่ชาวบ้านที่ดูแลอ่างเก็บน้าท่าดินแดงเพิ่มมากขึ้น
สรุปบทบาทภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดิน
แดง ตาบลศรีคีรีมาศ อาเภอคีรีมาศ จังหวั ดสุโขทัย ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาให้
อ่างเก็บน้าท่าดินแดงให้สามารถมีน้าอยู่ในอ่างเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีนั้น หน่วยงานภาครัฐ
ในตาบลศรีคีรีมาศควรให้ความสาคัญและเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่ สามารถ
สนับสนุนและการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาอ่างเก็บน้าท่าดินแดงได้ เช่น อาเภอคีรีมาศ องค์การบริหารส่วนตาบลศรี
คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ทั้งในเรื่องของงบประมาณ อุปกรณ์ และภูมิทัศน์ในพื้นที่ และหน่วยงาน
ภาครัฐควรมีการประชุมประจาเดือนในทุกๆเดือน เพื่ อชี้แจงในเรื่องการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาอ่าง
เก็บน้าท่าดินแดง การใช้งบประมาณ การแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่หรือแต่ละหมู่บ้านให้ละเอียด
และชัดเจน เพื่อที่ชาวบ้านในพื้นที่ตาบลศรีคีรีมาศจะได้รับทราบโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการป้องกันการสื่อสา รที่
ผิดพลาดระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน อีกทั้งควรมีการวางแผนในการบริหารการทางานในแต่ละส่วนให้มี
ความชัดเจน ไม่ทับซ้อนหน้าที่กัน ต้องมีนโยบายในการพัฒนาที่แน่ชัด และมีการติดตามประเมินผลในการจัดการ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้าท่าดินแดง เพื่อที่ให้การบริหารจัดการและการพัฒนาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรมีการออกนโยบายหรือมีการดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอ่างเก็บน้ามากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาพื้นที่ในการทาการวิจัยอย่างน้อย 2 พื้นที่เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบระดับบทบาทของ
ภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2. ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยกระบวนการการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขและแนวทางการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
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แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในเขตพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
The Guidelines for the Conservation of Sukhothai Kock-Moo with
the Participation of Private Passenger Operators and Sukhothai Provincial
Administrative Organization in Mueang District, Sukhothai Province
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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการอนุ รั ก ษ์ ร ถคอกหมู อ ย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มระหว่ า ง
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การอนุรักษ์รถคอกหมูระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยการ
วิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน บริษัท
สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด จานวน 4 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) และ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย จานวน 5 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) ตามอานาจหน้าที่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
(In-depth Interview) ผู้วิจัยได้ดาเนินการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์และแนวทางในการ
อนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร
เอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนั้นมีแนวทาง
ในการอนุรักษ์รถคอกหมูโดยการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย โดยใช้ รถคอกหมูใน
การเดินทาง อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงรถคอกหมูให้มีประสิทธิภาพต่อผู้โดยสาร และอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการใน
เรื่องการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน 2 ) ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมู
อย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ปัญหาเรื่องของ
ยุค สมัยที่เปลี่ยนไป ผู้ที่มาใช้ บริการรถคอกหมูลดน้อยลงเนื่องจากมี รถส่วนตั วใช้ กัน มากขึ้น ทั้ง นี้ยัง รวมไปถึ ง
ผู้ประกอบการให้บริการไม่ตรงตามเวลาที่กาหนดจึงทาให้ผู้โดยสารขาดความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารคอก
หมู
ค้าส้าคัญ: การอนุรักษ์ / รถคอกหมู / ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน
Abstract
The objectives of this study were 1 ) to study the guidelines for the conservation of
Sukhothai Kock-Moo with the participation of private bus operators and Sukhothai Provincial
Administrative Organization 2 ) to study the problems and obstacles in the conservation of
Sukhothai Kock-Moo with participation of private passenger operators and Sukhothai Provincial
Administrative Organization. This research is categorized as qualitative research. The samples used
in this study were 4 private passenger operators from Sukhothai City Development Company
Limited and 5 government officials from Sukhothai Provincial Administrative Organization
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categorized by their authorities, using the purposive sampling. In-depth interviews were used as a
research instrument. The interviews were about the conservation issues and obstacles, as well as
ways to conserve Sukhothai Kock-Moo with the participation of private passenger operators and
Sukhothai provincial administrative organization.
The results showed that 1 ) private passenger operators and Sukhothai Provincial
Administrative Organizations have guidelines to conserve Sukhothai Kock-Moo by promoting
Sukhothai Kock-Moo as a public transportation for Sukhothai tourism. Also, help to improve
Sukhothai Kock-Moo to be effective for passengers and training entrepreneurs on how to use
technology to keep up with today’s world 2 ) the era has changed, causing fewer people to use
Sukhothai Kock-Moo as a public transportation due to they have their private cars. Moreover, the
entrepreneurs did not meet at the required time, thus giving passengers a lack of trustworthiness
in using the Sukhothai Kock-Moo.
Keywords: conservation / Kock-Moo bus / private bus operators
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ในอดี ต รถคอกหมู ส ายสุโ ขทั ย ถึ ง เมื อ งเก่า และสายสุ โขทั ย ถึ ง บ้ า นด่ า นลานหอยเป็ นรถโดยสารที่ เริ่ม
ให้บริการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยคิดค่าบริการโดยสารเพียง 2 บาท ปัจจุบันได้ปรับราคาค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตาม
ยุคสมัย รถคอกหมูในอดีตนั้นใช้เรียกกับรถโดยสารจังหวัดแพร่ที่วิ่งมาจังหวัดสุโขทัย ต่อมาจึงใช้เรียกกับรถไม้สอง
แถวของจังหวัดสุโขทัยด้วย ชาวพื้นเมืองจังหวัดสุโขทัยในสมัยก่อนจึงเรียกกันว่า “รถคอกหมู” มาจากลักษณะของ
รถที่มีการนาไม้มาตีกั้นเป็นคอก และมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นหมู่คณะ ผู้คนพื้นเมืองสุโขทัยเดิมเรียกกันว่า “รถคอก
หมู่” ที่ออกสาเนียงพื้นบ้านของท้องถิ่น แต่เมื่อพูดเป็นภาษากลางจึงออกเสียงเป็นรถคอกหมู จึงเป็นที่มาของชื่อรถ
คอกหมูที่ถูกใช้เรียกรถโดยสารสองแถวของจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน ผู้ให้บริการรถคอกหมูคันแรกของจังหวัดสุโขทัย
คือ คุณแป๊ะเชียงเชย แซ่โง้ว เป็นผู้ให้บริการรถคอกหมูโดยสารประจาทางระหว่างอาเภอเมืองสุโขทัยและอาเภอกง
ไกรลาศ ในระยะเริ่มแรกของการให้บริการรถโดยสารคอกหมูมีผู้ใช้บริการเป็นจานวนมาก เนื่องจากผู้คนในสมัยนั้น
ยังไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคลใช้ภายในครัวเรือน รถคอกหมูจึงเป็นทางเลือกหลักในการใช้โดยสารภายในพื้นที่จังหวัด
สุโขทัย ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่และนักเรียนในจังหวัดสุโขทัยที่ใช้บริการรถคอกหมูเป็นประจา และ
เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยมีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน รถโดยสารคอกหมูจึงกลายเป็นเอกลักษณ์เชิงการท่องเที่ยวที่
สาคัญของจังหวัดสุโขทัยมายาวนานมากกว่า 80 ปี เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ
ในปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการดูแลรถคอกหมู คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุโขทัย มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง
และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้มอบอานาจหน้าที่ให้กับบริษัทเอกชนคือ
บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด (STCD) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์รถคอกหมูของจังหวัดสุโขทัย รถคอกหมู จึงเป็นรถร่วม
โดยสารร่วมกับทางภาคเอกชนคือ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด (STCD) สาหรับสภาพปัญหาที่พบในปัจจุบันคือ
รถคอกหมูได้มีจานวนลดลงมีการใช้บริการลดลงจากอดีต เป็นที่รู้จักลดลงในของคนรุ่นใหม่ นักท่องเที่ยวต่ างจังหวัด
และต่างประเทศ มีการใช้รถส่วนตัวแทนการใช้บริการรถคอกหมู เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทาให้พฤติกรรมของ
ผู้คนได้เปลี่ยนไป และในปัจจุบันมีรูปแบบการเดินทางโดยสารอื่นที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นทาให้ผู้ประกอบการรถ
คอกหมูจึงมีจานวนลดลงตามลาดับจึงทาให้รถคอกหมูซึ่ง เป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบันพบ
เห็นได้น้อยลงตามไปด้วย
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย ที่แสดงถึงวิถีชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัย รวมไปถึงการส่งเสริมการให้บริการรถคอกหมู
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เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกการเดินทางโดยสารที่ยังคงสามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มีขอบเขตของการวิจัยโดยมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุโขทัย การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการรถร่วม
โดยสารเอกชน ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 49 คน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุโขทัย จานวน 80 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รถคอกหมู
- ผู้ประกอบการเอกชน
ได้แก่ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด
- หน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

การอนุรักษ์รถคอกหมู
- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์รถคอกหมูของบริษัท
สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด (เอกชน) กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย (ภาครัฐ)
- แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูของบริษัท สุโขทัย
พัฒนาเมือง จากัด (เอกชน) กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุโขทัย (ภาครัฐ)
- ปัญหาและอุปสรรคของบริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง
จากัด (เอกชน) กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
(ภาครัฐ) ในการอนุรักษ์รถคอกหมู

แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหาการ
อนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการ
เอกชน ได้แก่ บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง
จากัด และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใช้ ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น การ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสาร
เอกชน ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จานวน 49 คน และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
จานวน 80 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยเป็น ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key informant) โดยพิจารณาจาก
บทบาทของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องการการดาเนินงานในการจัดการและให้บริการรถคอกหมู ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็น
บุคคลที่มีคุณสมบัติสาคัญคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถคอกหมู มีอานาจในการตัดสินใจหรือมีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนและการดาเนินการในการให้บริการและการอนุรักษ์รถคอกหมู ได้กลุ่มตัวอย่างดังนี้
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 4 คน ได้แก่ ผู้จัดการบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด 1 คน และ
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน 3 คน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากองค์การบริหารส่ วนจังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 5 คน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชานาญการ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructured Interview Protocol) เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย และปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นอาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นาไปเก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญในการวิจัยต่อไป
สาหรับขอบเขตเชิงเนื้อหาในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ได้แก่ ความสาคัญ
ของรถคอกหมูในจังหวัดสุโขทัย บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รถคอกหมู แนวทางในการอนุรักษ์
รถคอกหมู ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมู แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมู
แผนในอนาคตเพื่อพัฒนาแนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมู ให้เป็นที่นิยมไม่ให้สูญหายไปจากจัง หวัดสุโขทัย และ
ข้อเสนอแนะต่อการอนุรักษ์รถคอกหมูในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเก็บข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth
Interview) ส าหรั บ แนวทางประการส าคั ญ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-Depth
Interview) นั้น ทางผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางประการสาคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการขอความร่วมมือจาก
บุคคลที่เป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างสาหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อขอสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ ซึ่ งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญจานวน 9 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้ วิ จั ย ได้ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก (In-Depth Interview) นั้ น มาใช้ ใ น
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยดาเนินการร่วมกับกระบวนและวิธีการ วิเคราะห์อันจะได้ดาเนิน
กระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) อันได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็นหลัก (Major Themes) หรือแบบแผนหลัก (Major
pattern) ที่พบในข้อมูล ที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจากนั้นจึงนาประเด็นหลัก (Major Themes) มาพิจารณา
แบ่งแยกออกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และ หัวข้อย่อย (Categories) อันเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดย
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การเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็นย่อยของกระบวนการวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัย
เชิงคุณภาพ
สรุปผลการวิจัย
1. แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
1) แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน ได้ให้ความสาคัญต่อรถคอกหมูไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของการพัฒนารถคอกหมู การร่วมมือกันในการพัฒนารถคอกหมู ผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของรถคอกหมูที่มีต่อจังหวัดสุโขทัยเป็นอย่างมาก ให้ความสาคัญแก่ผู้ประกอบการรถโดยสาร
รถคอกหมูในการดูแลและร่วมพัฒนาการเดินรถ การใช้เทคโนโลยีร่วมกับยุคปัจจุบันให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังให้
ความสาคัญแก่รถคอกหมูโดยการนารถคอกหมูจัดการแสดงต่างๆ ในเทศกาลสาคัญ อีกทั้งรถคอกหมูยังสามารถ
สร้างรายได้ให้จังหวัดสุโขทัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการและจังหวัด เนื่องจากรถคอกหมูเป็นรถนาเที่ยว
ภายในจังหวัดที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างช้านาน และได้นาเที่ยวตามจุดต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย อีกทั้งรถคอกหมูยังเป็น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมาถึงที่จังหวัดสุโขทัยแล้วจะต้องนึกถึงรถคอกหมูอยู่เสมอ ไม่ว่า
จะเป็นคนในจังหวัดสุโขทัยหรือจังหวัดใกล้เคียง เมื่อต้องการใช้บริการรถคอกหมูในรูปแบบต่างๆ เช่น การเหมารถ
คอกหมูนานักเรียนไปศึกษาโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยนานักเรียนไปทัศนศึกษาในจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น จะต้อง
นึกถึงรถคอกหมูเป็นอันดับแรก เนื่องจากรถคอกหมูสามารถจุคนได้จานวนมาก และยังทาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักรถ
คอกหมูอีกด้วย รถคอกหมูจึงกลายเป็นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยจะขาดไปมิได้
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนได้มีบทบาทในการอนุรักษ์รถคอกหมู พัฒนาศักยภาพทั้งรถ
คอกหมูและผู้ประกอบการรถคอกหมู โดยให้ความสาคัญแก่การพัฒนารถคอกหมูในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางการ
เดินรถ การจัดทาป้ายจุดจอดที่ชัดเจน อ่านง่าย และมีสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการนาแอพลิเค
ชันมาปรับใช้ในการบริการรถคอกหมู ทาให้ทราบถึงตาแหน่ง และจานวนรถคอกหมูที่มีให้บริการในแต่ละวัน ยังรวม
ไปถึงการพัฒนาปรับปรุงสภาพรถโดยการซ่อมแซมสภาพรถคอกหมูให้ยังคงสภาพดีและเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บริการรถคอกหมูมากขึ้น
นอกจากนี้ เนื่องจากการให้บริการรถคอกหมูเป็นการทางานร่วมกันระหว่างบริษัท สุโขทัยพัฒนา
เมือง จากัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย แนวทางในการอนุรักษ์รถคอกหมูที่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ
จังหวัดสุโขทัย ภาครัฐจึงควรเข้ามามีส่วนช่วยในการส่งเสริมและจัดการดูแลการให้บริการรถคอกหมู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย ในการอนุรักษ์รถคอกหมูควรเริ่มจากการสร้างความร่วมมือของ
ผู้ประกอบการรถคอกหมูและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการจัดการดูแลจากภาครัฐและภาคเอกชน ให้
รถคอกหมูมีการบริการที่น่าสนใจและมีความปลอดภัยในการเลือกใช้บริการ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นในการ
ให้บริการรถคอกหมูแก่ผู้โดยสารให้มากยิ่งขึ้น และการสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการรถคอกหมูว่า หากเราวิ่งรถ
ตามเวลา ตามเส้นทาง มีป้ายบอกทาง มีจุดขึ้นรถที่ชัดเจน มีแอปพลิเคชันบอกเส้นทาง จะส่งผลทาให้ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวหันกลับมาใช้บริการรถคอกหมูมากขึ้น และรถคอกหมูนอกจากจะรับผู้โดยสารจากสถานีขนส่งแล้ว ยังมี
บริการรับเหมาส่งผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจในการเที่ยวรอบเมือง และรับเหมารับส่งนักเรียนอีกด้วย แต่ใน
สถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้ผู้ให้บริการรถคอกหมูได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การที่อนุรักษ์รถคอกหมูให้คงอยู่ต่อไปนั้นควรได้รับการสนับสนุนและได้รับความช่วยเหลือ
ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การบริการรถคอกหมูยังคงอยู่ต่อไป
2) แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้เห็นความสาคัญว่า
รถคอกหมูเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดเด่นของจังหวัดสุโขทัย โดยสามารถใช้เป็นรถโดยสารเดินทาง ทั้งภายในจังหวัด
หรือต่างจังหวัด เพราะมีราคาที่คุ้มค่าต่อการเดินทาง สาหรับบรรทุกผู้โดยสารที่มีจานวนมากในการเดินทางครั้งนั้นๆ
และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่พบเห็น อีกทั้งรถคอกหมูยังสามารถสร้างอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม
ทาให้ผู้ประกอบการที่ขับรถคอกหมูมีรายได้เพิ่มขึ้น และเลือกใช้รถคอกหมูเป็นลาดับแรกสาหรับการเดินทางในการ
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รับส่งในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัย เลือกใช้รถคอกหมูสาหรับบริการรับนักท่องเที่ยว
จากหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้สามารถเข้าถึงภายในงานเทศกาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้มีบทบาทหน้าที่ต ามพระราชบัญญัติการท่องเที่ยว โดยมี
อานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์รถคอกหมู อบรมต่อผู้ประกอบการเรื่องการบริการตรงตามจุดจอดรถในการรับหรือส่ง
ผู้โดยสารที่มีความต้องการใช้บริการรถโดยสารคอกหมู เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสะดวกทั้งผู้ประกอบการ
และผู้โดยสาร ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการสร้างความเป็นธรรมเรื่องการบริการให้ตรงเวลาต่อผู้โดยสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้มีแนวทางในการอนุรักษ์รถคอกหมู โดยการส่งเสริมโดย
การจัดอบรมให้แก่ผู้ประกอบการที่ขับรถคอกหมูเพื่อให้มีศักยภาพมากทั้งในเรื่องการให้บริการต่อผู้โดยสาร และยัง
ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวโดยมีการเหมารถคอกหมูเพื่อให้บริการต่อนักท่องเที่ยวสาหรับงานเทศกาลและ
ประเพณีต่างๆ ในจังหวัดสุโขทัย เช่น ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช งานสักการ
พระแม่ย่าและงานกาชาด ประเพณีออกพรรษาแห่จาชูชก เทศกาลงานแข่ง ขันเรือพายเทโวโหรณะ ประเพณีบวช
นาค แห่ช้างหาดเสี้ยว งานพิชิตยอดเขาหลวง และประเพณีทาขวัญผึ้ง เป็นการใช้บริการรถคอกหมูเพื่อให้คนที่มาใช้
บริการรถคอกหมูกลับมาใช้บริการอีกครั้ง และหน่วยงานภาครัฐยังมีการส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ไปยัง
สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ เช่น เพจท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งการวาดรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ในจังหวัดสุโขทัยลงบนรถคอกหมู เพื่อ ที่จะสามารถทาให้บุคคลภายนอกรับรู้และสนใจใช้บริการรถคอกหมูในการ
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัย
2. ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
1) ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชน
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการและผู้จัดการ บริษัท สุโขทัยพัฒนาเมือง จากัด สาเหตุหลักเกิด
จากปัจจุบันผู้คนไม่นิยมใช้บริการรถคอกหมูในการเดินทาง เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่มีรถส่วนตัวมากขึ้น และมี
ทางเลือกในการใช้บริการขนส่งโดยสารที่หลากหลาย ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป รถคอกหมูจึงเป็นที่นิยมน้อยลง ทาให้
ผู้ประกอบการรายได้ลดลง ขาดรายได้หลักของการประกอบอาชีพนี้ด้วย รวมไปถึงการเดินรถที่ไม่ตรงเวลาทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของผู้ใช้บริการล่าช้าตามไปด้วย ส่งผลทาให้ขาดความเชื่อมั่น จากผู้ใช้บริการ ทางผู้จัดการ
บริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองจากัดให้สัมภาษณ์ในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็ นไปตามทาง
บริษัทกาหนดไว้ คือเรื่องเวลาเดินรถที่ไม่ตรงเวลา จึงขาดความเชื่อมั่นกับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงผู้ประกอบการได้ให้
ความคิดเห็นในเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมรถคอกหมูที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ผู้ดูแลทางบริษัทสุโขทัย
พัฒนาเมืองจากัดไม่ได้มาจัดการดูแลในส่วนนี้
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของทางบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองจ ากัด มี
แนวทางในการปรับปรุงเรื่องการเดินรถตามเวลา เดินรถตามเส้นทางที่กาหนด มีจุดขึ้นรถที่ชัดเจน และมีแอปพลิเค
ชันบอกเส้นทางที่ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้คนกลับมาใช้บริการรถคอกหมูมากขึ้นอีกครั้ง
และที่สาคัญต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการทุกคน ในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้การทางาน
เป็นไปตามระบบ รวมถึงต้องคานึงเรื่องการสนับสนุนกับประกอบการรถคอกหมูในเรื่องงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
การเงิน การซ่อมแซมร่วมด้วย
2) ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าหน้าที่ภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเห็นว่า อุปสรรคและ
ปัญหามาจากผู้มาใช้บริการรถคอกหมูมีจานวนที่ลดน้อยลง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันที่แย่ลงและ
สถานการณ์ ของโรคโควิด -19 จึ ง ทาให้ผู้ที่เคยมาใช้ บริการรถคอกหมูมีจ านวนที่ลดน้อยลง ต่า งจากในอดีตที่มี
ชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการเป็นจานวนมาก
สาหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ก็ยังคง
เน้นย้าให้แก้ไขในเรื่องของการจัดเวลาเข้าออกของรถคอกหมูให้เป็นเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบที่ขับรถคอกหมูมี
การปฏิบัติเหมือนกั น เพื่อให้เป็นระเบี ยบในการใช้ บ ริการรถคอกหมู และการประชาสัมพันธ์ใ นเรื่องของการ
ท่องเที่ยวออกสื่อต่าง ๆ เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และได้กลับเข้ามาใช้บริการในการท่องเที่ยว และส่งเสริมใน
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เรื่องใช้บริการรถคอกหมูโดยการเหมารถคอกหมูไปทากิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัยที่ทางจังหวัดเป็นคนจัดขึ้น
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการด้วย
อภิปรายผลการวิจัย
1. แนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
จากผลการวิจัยเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนมีแนวทางในการอนุรักษ์ รถคอกหมู
โดยได้เล็งเห็นถึงการบริการในการใช้รถโดยสารรถคอกหมูนั้นจะต้องได้รับบริการที่ดี อีกทั้งยังอบรมให้ผู้ประกอบการ
รถคอกหมูมีความทันสมัยเท่าทันต่อเทคโนโลยีมากขึ้น เช่น มีการใช้แอพลิเคชันร่วมกับบริษัทสุโขทัยพัฒนาเมืองใน
การเดินรถ เป็นต้น ทั้งนี้ได้มีการจัดทาการประชาสัมพันธ์เรื่องการให้บริการรถคอกหมู เพื่อการอนุรักษ์ไว้สู่สายตา
คนคนต่างถิ่น เพื่อเป็นการและเพิ่มช่องทางในการอนุรักษ์อย่างหนึ่งกล่าวคือ เป็นการโฆษณาให้ได้รู้ว่า รถคอกหมูนั้น
มีเสน่ห์ความเป็นมาอย่างไร ทาไมเราถึงจะต้องอนุรักษ์ไว้ นอกจากจะสามารถร่วมกันอนุรักษ์ได้แล้วยังเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรถคอกหมูอย่างนึงด้ วย มีการพัฒนารถคอกหมูให้สามารถใช้พลังงานสะอาดได้ เพื่อลด
มลพิษควันและเสียง เนื่องจากรถคอกหมูเป็นรถขนาดใหญ่ยังคงมีปัญหาในเรื่องของควันรถที่เป็นผลทาให้เกิด
มลภาวะควันดา อีกทั้งยังทาให้รถคอกหมูสุขภาพดียิ่งขึ้น จะสามารถคงสภาพรถให้ไว้ได้นานยิ่งขึ้น ส่วนภาครัฐโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้มีแนวทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการใช้บริการรถคอกหมูใน
การนาท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัยให้มากขึ้นและใช้รถคอกหมูรับ -ส่งนักท่องเที่ยวในโอกาสสาคัญอย่างเช่น งาน
ประเพณีประจาจังหวัดสุโขทัย มีแนวทางในการปรับปรุงเรื่องของบริการส่วนกลางสาหรับจุดรอรถ ในส่วนที่รัฐมี
อานาจจัดการ ทาให้มีที่นั่งรอรถที่สะดวกมากขึ้น ห้องน้าบริการที่สะอาด เป็นต้น มีแนวทางในช่วยเหลือสนับสนุน
ผู้ประกอบการรถคอกหมู โดยการจ้างเหมารถคอกหมูรับ -ส่งบุคลากรของรัฐในการเดินที่ไปดูงานหรือประชุมต่างๆ
ในเส้นทางที่มีระยะเหมาะสมแก่การใช้รถคอกหมู ก็จะถือโอกาสเป็นการอนุรักษ์การเดินทางโดยสารรถคอกหมูอีก
ทางหนึ่ง
จากการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้ประกอบการรถร่วม มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์ พัฒนา ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนได้ให้ความสาคั ญกับการอนุรักษ์รถ
คอกหมู โดยมีการจัดการฟื้นฟู รักษารถคอกหมูโดยมีแนวทางการอนุรักษ์ให้รถคอกหมูใช้พลังงานสะอาด เพื่อลด
มลพิษ และทาให้สุขภาพรถคอกหมูนั้นดีขึ้น และยังมีการจัดการประชาสัมพันธ์สู่สายตาคนภายนอกให้รู้จักกับรถ
คอกหมู เพื่อให้ทราบถึงเอกลักษณ์ที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัยที่หลายคนไม่รู้จักอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ของศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2542) ให้แนวคิดของการอนุรักษ์ คือ การดูแลรักษา ฟื้นฟู พัฒนา ให้คง
สภาพเดิม และใช้ได้เป็นเวลา ยาวนาน และชาญฉลาดให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะฉะนั้นการ
อนุรักษ์จึงไม่ได้เป็นการเก็บรักษาเอาไว้อย่างเดียว แต่ต้องนาเอาเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมเหล่านั้นนามาเผยแพร่ให้
เกิดประโยชน์ เกิดการฟื้นฟูเพื่อที่จะไม่ให้สูญหายไป ให้รู้ถึงคุณค่าและความสาคัญ และแนวคิดของวิบูลย์ ลี้สุวรรณ
(2530) ได้กล่าวถึงความหมายของการอนุรักษ์ว่า เป็นการป้องกัน รักษา ดูแลเอาใจใส่วัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ไม่ให้สูญ
หาย และประชาสัมพันธ์ แนะนา ให้บุคคลอื่นได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นเอกลักษณ์ ตลอดถึงการทานุบารุง บูรณะ
ซ่อมแซมให้อยู่ได้นาน
ผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวั ดสุโขทัย ได้มีการส่งเสริมรถคอก
หมูให้เข้ากับวิถีชีวิตผู้ใช้บริการในปัจจุบันให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนและส่งเสริมผู้ประกอบการรถ
คอกหมูให้มีรายได้อีกด้วย นาความทันสมัยเข้าปรับใช้ร่วมในการอนุรักษ์โดยใช้วิธีการโฆษณาให้เกิดความเข้าใจใน
การอนุ รั ก ษ์ ร ถคอกหมู อี ก ทั้ ง มี ก ารน ารถคอกหมู ร่ ว มบริ ก ารกั บ สถานประกอบการเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ และท าให้
นักท่องเที่ยวรู้จักรถคอกหมูเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัย ของธีราภรณ์ นกแก้ว (2555) ได้ศึกษาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์กรณีศึกษาตลาดน้า วัดไทร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า หากนาหลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มาช่วยฟื้นฟูตลาด
น้าวัดไทรอาจจะเป็นไปได้ยาก เพราะวิถีชีวิตแบบเดิมได้หมดไปแล้ว ไม่เหลือให้อนุรักษ์ไว้ แต่หากจะฟื้นฟูให้เป็น
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แหล่งท่องเที่ยวซื้อขายสินค้าธรรมดาทั่วไป ก็พอจะเป็นไปได้มากกว่าเพราะทุกวันนี้ก็มีคนมาเดินจับจ่ายใช้สอยหรือ
ซื้อของที่ตลาดวัดไทร ซึ่งเป็นตลาดบกไปแล้วเป็นจานวนมาก หรือหากต้องการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชิ้นนี้เอาไว้ ก็
เสนอให้จัดเป็นงานราลึกตลาดน้าวัดไทรเป็นประจาทุกปี
จากการวิจัยเห็นได้ว่า แนวทางที่สามารถเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ของคนในชุมชนและผู้ใช้บริการทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนใช้วิธีการอนุรักษ์ที่ทันสมัยที่สามารถเข้าถึง
ผู้คนได้มากขึ้นและเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรถคอกหมู รวมถึงผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีที่ทันสมัยขึ้น
เหมาะสมแก่ยุคสมัยปัจจุบัน เป็นการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับทั้ง สองฝ่าย เป็นแรงจูงใจในการร่วมกันในการ
อนุรักษ์รถคอกหมูให้คงอยู่ได้นาน ผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนจึงได้ให้ความสาคัญแก่ความทันสมัย เทคโนโลยี และ
การปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เป็นหลักในการอนุรักษ์รถคอกหมูนั่นเอง
แนวทางในการอนุรักษ์รถคอกหมูขององค์การบริห ารส่วนจังหวัดสุโขทัย นั้นมีกระบวนการในการ
บริหารงานของภาครัฐอย่า งมีส่วนร่วมในการปฏิบัติง าน โดยจั ดกิจ กรรมให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วม ที่เป็น
กระบวนการในการด าเนิ น การบริ ห ารแนวทางต่ า งๆ อย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กิ จ กรรม เพื่ อ
ประสิทธิผลที่ดีขึ้น ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาถือเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมค้นหาปัญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามผล รวมทั้งการ
รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยมีแนวทางอนุรักษ์ในการช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการรถคอก
หมู โดยการจ้างเหมารถคอกหมู รับ-ส่งบุคลากรของรัฐในการเดินทางไปดูงานหรือประชุมต่างๆ ในเส้นทางที่มีระยะ
เหมาะสมแก่การใช้รถคอกหมู รวมไปถึงการเผยแพร่การอนุรักษ์ ซึ่งทาให้บุคคลอื่นได้รู้จัก ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งเก่าที่
ผุพัง เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น การที่จะทาให้รถคอกหมูเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุโขทัยต่อไปได้นั้นต้องอาศัยคนใน
พื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ ไว้ไ ม่ให้สูญหายไป สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์ของทัศพร ศรีเกตุ (2553) กล่าวว่า การ
อนุรักษ์ คือ การปกป้อง รักษาไว้ ทานุบารุงถนอมไว้ไม่ให้สูญหาย คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ถูกทาลายและบูรณะ
ซ่อมแซม รวมไปถึงการเผยแพร่การอนุรักษ์ ซึ่งทาให้บุคคลอื่นได้รู้จัก ได้รู้คุณค่า ได้ตระหนักในสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ไว้
ได้อย่างยาวนาน เอกลักษณ์ คือ สิ่งเฉพาะ จุดเด่น สิ่งที่ทาให้เชิดหน้าชูตา ตลอดถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วทาให้เป็นที่รู้จักของ
คนทั่วไปที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนและเป็นสิ่งที่บ่งบอกในความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ องค์ การบริหารส่วนจั ง หวัดสุ โขทัย ยัง หาแนวทางในการอนุรักษ์ รถคอกหมู ใ ห้เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น สนับสนุนงานให้ผู้ประกอบการ ปรับปรุงส่วนกลาง และประชาสัมพันธ์โฆษณา ให้
ผู้ใช้บริการได้ร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์รถคอกหมูมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของธีราภรณ์ นกแก้ว (2555) ได้
ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษาตลาดน้าวัดไทร ดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าแนวทางที่จะสามารถ
อนุรักษ์รถคอกหมูไว้กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั้นต้องอาศัยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย ทั้งผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ
และ หน่วยงานภาครัฐ กล่า วคื อ องค์ การบริหารส่วนจั ง หวัดสุโขทัย ใช้ วิ ธีการอนุรั กษ์ที่ ตรงความต้ องการของ
ผู้ใช้บริการ และสามารถเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการรถคอกหมู แม้วิถีชีวิตจะเปลี่ยนไป แต่การพัฒนาแนวทางที่ดี
และเข้ากับการใช้ชีวิตในปัจจุบันของประชาชนจะทาให้ยังคงอนุรักษ์วิถีดั้งเดิมในการใช้รถคอกหมูไว้ได้ต่อไป
2. ปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูของผู้ประกอบการรถร่วมโดยสารเอกชนกับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
จากผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์รถคอกหมูในหลายประเด็น ทั้ง
ปัญหาจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ปัญหาในเรื่องยุคสมัยที่เปลี่ยนไป จึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการรถคอกหมูนิยมใช้ลดน้อยลง เนื่องจากผู้คน
ส่วนใหญ่มีรถส่วนตัวใช้มากขึ้น และทางเลือกในการใช้บริการโดยสารอื่นมีมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันจึงส่งผลให้ผู้ใช้บริการ
ไม่นิยมใช้รถคอกหมูในการเดินทางรถคอกหมูจึงถูกลดความสาคัญลง
ปัญหาอุปสรรคในเรื่องระบบการทางานของผู้ประกอบการ เนื่องจากรถคอกหมูที่มีมานาน จึงทาให้
ผู้ประกอบการรถคอกหมูส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่มาขับรถคอกหมู
และผู้ประกอบการที่เป็นผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะไม่ได้ทางานอย่างเป็นระบบตามกฎระเบียบที่ทางบริษัทสุโขทัยพัฒนา
เมืองจากัดกาหนดไว้ ซึ่งทาให้การบริการออกรถไม่ตรงตามเวลาและจุดจอดรถที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการขาด
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการจึงต้องมีการสร้างความเชื่อมันแก่ผู้ใช้บริการ และการสื่อสารกับผู้ประกอบการในการ
ปรับปรุงการทางานรวมถึงการเรียนรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน
ปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการบางกลุ่มที่ทางานประกอบอาชีพนี้เพียงอาชีพเดียว จากยุค
สมั ย ที่ เ ปลี่ ย นจึ ง ท าให้ ร ายได้ ห ลั ก ลดลง อี ก ทั้ ง สถานการณ์ โ ควิ ด -19 และเศรษฐกิ จ ที่ แ ย่ ล งในปั จ จุ บั น ท าให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ คยมาใช้ บ ริ ก ารรถคอกหมู เ ป็ น ประจ าเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศในจั ง หวั ด ไม่ ไ ด้ จึ ง ท าให้
ผู้ประกอบการรถคอกหมูขาดรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารในส่วนนี้ และรวมถึงเรื่องการซ่อมแซมรถหากมีการเสีย
ช ารุ ด หรื อ ปรั บ ปรุ ง สภาพรถใหม่ ทางบริ ษั ท สุ โ ขทั ย พั ฒ นาเมื อ งจ ากั ด ไม่ ได้ มี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น ในเรื่ อ งนี้
ผู้ประกอบการจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเองจึงเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในบางกลุ่ม
เห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ ก็ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสาคัญ
อย่า งหนึ่ง ต่อการอนุรักษ์ รถคอกหมู สภาพเศรษฐกิจ และสั ง คมที่เปลี่ยนแปลงไปมีการพัฒนามากขึ้น จึ ง ทาให้
นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารนั้นลดลงเนื่องจากปัจจัยภายนอกเป็นตัวทาลายชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิม ผู้คนในปัจจุบัน
ส่ ว นมากมี ร ถส่ ว นตั ว เป็ น ของตนเอง การที่ จ ะใช้ ร ถโดยสารในการเดิ น ทางนั้ น จึ ง น้ อ ยลง หรื อ อาจจะมี เ พี ย ง
นักท่องเที่ยวที่ใช้รถโดยสารเท่านั้น การที่จะทาให้รถคอกหมูเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุโขทัยต่อไปได้นั้นต้องอาศัยคน
ในพื้นที่ช่วยกันส่งเสริมประกอบกับการช่วยเหลือจากรัฐต้องให้ทุนมารองรับในส่วนนี้และจัดการกับระบบการ
บริหารงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้มีการอัพเดตข้อมู ลอยู่สม่าเสมอ สอดคล้องกับวิจัยของ
สุปิยา ปัญญาทอง (2558) ได้ศึกษาแนวทางการอนุรักษ์เส้นทางประวัติศาสตร์กรณีศึกษาเมืองเก่าจังหวัด บนพื้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงจากองค์ประกอบทางกายภาพของเมือง ผลจากการวิจัยพบว่าพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของ
เมื อ งตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.1839 ถึ ง ปี พ.ศ.2558 นั้ น บ่ ง บอกถึ ง ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้อ มภายในเมื อ งที่
เสื่อมสภาพลงมีการขยายตัวของเมืองตามโครงข่ายถนนโดยขาดการคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญของเมืองเป็นผล
ทาให้เกิดการทาลายเอกลักษณ์และคุณค่ารองพื้นที่ลงซึ่งการเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์เส้นทางประวัติศ าสตร์เมือง
เก่าเชียงใหม่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงของเมืองนั้นควรยอมรับการพัฒนาของเมืองในยุคปัจจุบันโดยไม่ มีการ
ปฏิเสธสิ่งใหม่อย่างสิ้นเชิงแต่จะอนุรักษ์โดยการคงหลักฐานทางประวัติศาสตร์และบทบาทของเมืองเก่าไว้เพื่อให้คน
สามารถได้รับรู้ถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และมีการปรับตัวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการจัดทาแผนการและนโยบายในการอนุรักษ์รถคอกหมู เช่น การจัดทาแบบแผนและ
นโยบายในการอนุรักษ์รถคอกหมูอย่างครอบคลุม โดยให้เกิดการบูรณากรในการทางานร่วมกันทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทั้ง ในส่วนของแผนการช่ วยเหลือ ต่อผู้ประกอบการสาหรับการปรับปรุง สภาพรถคอกหมู ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานเพื่อให้บริการต่อผู้โดยสารเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้โดยสาร
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ให้
กว้างขวางมากขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความสาคัญของรถคอกหมูจังหวัดสุโขทัย หรือประชาสัมพันธ์รถคอกหมูผ่าน
การท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุโขทัย เช่น การสร้างโมเดลและของที่ระลึกรถคอกหมูจาลอง เพื่อให้คนทั่วไปได้ รู้จักรถ
คอกหมูมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกด้วย
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อเนื่องในอนาคต เกี่ยวกับความเหมาะสมในแนวทางการอนุรักษ์รถคอก
หมูอย่างมีส่วนร่วมระหว่างรถร่วมโดยสารเอกชนและองค์กรภาครัฐในจังหวัดสุโขทัย ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย อาจทาได้อีกหลายประเด็นเพื่อต่อยอดการอนุรักษ์รถคอกหมูขององค์กรที่เกี่ยวข้องอาจจะมีความร่วมมือการ
มีส่วนร่วมของผู้ประกอบการประชาชน เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอนุรักษ์รถคอกหมูที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
สุโขทัย เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาให้ความสาคัญสาหรับรถคอกหมู มีรูปแบบการพัฒนาอนุรักษ์รถคอกหมูอย่าง
จริงจัง โดยที่ภาครัฐเป็นฝ่ายบริหารจัดการในเรื่องของแบบแผนนโยบายต่างๆ ขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์
รถคอกหมูระหว่างประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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บทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Teacher's role in promoting early childhood eating habits
In Phuttha Mercy Kindergarten, Khemrat District, Ubon Ratchathani Province
ปริษา สีทิม1 พัชรินทร์ สีทิม1 และ อรพร ทับทิมศรี2
Parisa Seetim1 Padcharin Seetim1 and Orraporn Tubtimsri2
1นักศึกษา

ครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

2อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 ศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย และ 2) ศึกษา
บทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมายคือ ครูที่ทาการสอน
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 15 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เกี่ยวกับ
บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเด็กปฐมวัย ด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์และด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ บทบาทของครู
ในการส่งเสริมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการส่งเสริม
ผลการวิจัยพบว่า 1)เด็กมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.68) และด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.57) ตามลาดับ และ 2)ครูมีบทบาท
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาอาหารเด็กปฐมวัยด้านการเป็นแบบอย่างอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80)
และด้านการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ: บทบาทของครูปฐมวัย / พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย
Abstract
This research is intended to 1) Study the eating habits of early childhood and 2) Study
Teacher's role in promoting early childhood eating habits The target audience is teachers who
teach. Nursery Level – Kindergarten 3, Phutthameet Kindergarten, Khemrat District, Ubon
Ratchathani Province15 persons The research tools are 5 rating scale questionnaires. About the
role of promoting early childhood eating habits It is divided into 2 episodes: behavior. Early
Childhood Meals Desirable and unwanted behavior and teacher roles To promote early childhood
eating, role modeling and promotion.
The results showed: 1) Children have a very high level of desirable behavioral eating habits
(Average 3.68) And adverse behavior is low (average 2.57) respectively, and 2) Teachers have a
roleIn promoting early childhood food habits, role modeling is very high (average 3.80) And the
promotional side is very high (average 3.60), respectively.
Keywords: Role of Primary Teacher / Early Childhood Eating Habits
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
เด็กเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่สุดของประเทศ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
8 ปี เ ป็ น ช่ ว งระยะที่ สาคั ญ สุด ของพั ฒนาการทุ กด้ า นทั้ ง ทางด้ า นร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คมและ
บุคลิกภาพ (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์ , 2550) และในด้านสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโตของเด็กถือเป็นตัวชี้วัด
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สาคั ญต่อสุขภาพโดยรวม ซึ่ง ตัวบ่ง ชี้ ที่บอกถึง การเจริ ญเติบ โตของเด็ก ได้ ดีคื อภาวะโภชนาการของเด็ก ภาวะ
โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งมีความสาคัญต่อสุขภาพอาหารที่
บริโภคเข้าไปนั้นจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอีกทั้งทา
ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และทาให้การทางานของร่างกายเป็นไปตามปกติ (ธีรภัทร์ ฉ่าแสง, 2556) ถ้าได้รับ
อาหารที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอท าให้ มี ภ าวะโภชนาการที่ ดี อาหารมี ค วามส าคั ญ ต่ อ เด็ ก มากจะส่ ง ผลต่ อ การ
เจริญเติบโตของร่างกาย ความสามารถในการต้านทานโรคความเจริญของระบบสมองและเส้นประสาทที่มีผลต่อ
พัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และบุคลิกภาพของเด็ก (ศิริศักดิ์ สุนทรไชย, 2556)
การได้รับอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอจึงมีความสาคัญมาก หากได้รับอาหารไม่เพียงพอ ภาวะโภชนาการ
บกพร่องจะนาไปสู่การชะงักของการเจริญเติบโตร่างกายแคระแกรนภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทาให้เจ็บป่วยบ่อยหากเด็ก
ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอจะกลายเป็ นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณภาพที่สาคัญอย่างยิ่ง การที่เด็กจะมีโภชนาการที่ดีนั้น เด็ก
ต้องได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วน และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
เพื่อให้ร่างกายสามารถนาสารอาหารไปใช้ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุนีย์
สหัสโพธิ์ และ จักรกฤษณ์ ทองคา, 2562) สาเหตุส่วนหนึ่งของปัญหาด้านโภชนาการในเด็กวัยเรียนอาจจะเกิดจากมี
ความรู้ไม่เพียงพอ พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ปัญจภรณ์ ยะเกษม และนุชจรีรันต์ ชูทางรัตน์ (2557) ทาให้มีพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารไม่ดีเท่าที่ควร ตัวอย่างของโรคขาดสาร อาหารในเด็กที่เกิดจากการได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ได้แก่
โรคขาดโปรตีนและพลังงาน โรคปากนก กระจอก โรคโลหิตจาง โรคคอพอก เป็นต้น (สุนีย์ สหัสโพธิ์, 2560) ส่วน
เด็กที่เป็นโรคอ้วนเนื่องจากบริโภค อาหารมากเกินไปอาจทาให้เกิดโรคเรื้อรังเมื่อโตขึ้น เช่น เบาหวาน โรคไขมันใน
เส้นเลือดสูง โรคความดัน โลหิตสูง เป็นต้น (จารุณี นุ่มพูล, 2558) การส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนมี ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (Health literacy) จึงเป็นการสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของเด็กในการรักษา สุขภาพตนเองอย่าง
ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ต้ อ งสอดคล้อ งกั บปั ญหาและความต้ อ งการของเด็ก ผ่ า นกระบวนการที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพในทางที่ ดี ขึ้ น และมี ค วามมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ตั ว มากขึ้ น และในด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย กา ร
เจริญเติบโตของเด็กถือเป็นตัวชี้วัดสาคัญต่อสุขภาพโดยรวม ซึ่งตัวบ่งชี้ที่บอกถึงการเจริญเติบโตของเด็กได้ ดีคือ
ภาวะโภชนาการของเด็กภาวะโภชนาการที่ดีเป็นรากฐานของการมีสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งมี
ความสาคัญต่อสุขภาพอาหาร ที่บริโภคเข้าไปนั้นจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเจริญเติบโตและซ่อมแซม
ส่วนที่สึกหรอของร่างกายอีกทั้งทาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และทาให้การทางานของร่างกายเป็นไปตามปกติ (ธีร
ภัทร์ ฉ่าแสง, 2556)ถ้าได้รับอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอทาให้มีภาวะโภชนาการที่ดี อาหารมีความสาคัญต่อเด็ก
มากจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ความสามารถในการต้านทานโรคความเจริญของระบบสมองและ
เส้นประสาทที่มีผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์และบุคลิกภาพของเด็ก (ศิริศักดิ์ สุนทรไชย, 2556)
บทบาทครูมีสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้านรวมถึงการส่งเสริมในด้านพฤติกรรมการบริโภค
อาหารด้วยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่างๆ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ ให้เด็กได้รับสารอาหารอย่างครบถ้ว นและเพียงพอ ฝึกให้เด็ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทุกชนิด เพื่อร่างกายจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของ
ร่างกาย ในการปรุงอาหารของพ่อแม่ในแต่ละมื้อถ้า เป็นไปได้ค วรให้เด็กได้เข้าร่วมและให้ลูกช่วยเหลือในสิ่ง ที่
เหมาะสมตามวัย ให้เด็กได้สังเกตด้วยการใช้ประสาทสัมผัส เด็กต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้าสู่ การใช้ชีวิตที่มี
ระเบียบแบบแผนมากขึ้น (พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน์, 2559)ครูปฐมวัยเป็นบุคคลที่มีความสาคัญ เพราะคุณลักษณะของ
ครูปฐมวัยมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอนุบาล และครูปฐมวัยเป็นผู้ ที่จะช่วยส่งเสริม พฤติกรรมให้กับเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงในขณะอยู่กับครอบครัว เป็นการสร้างพฤติกรรมการบริโภคที่
เหมาะสมให้กับเด็ก นอกจากผู้ปกครองแล้วครูก็มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารด้วยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ณัฏฐพัชร์ การัณยศิลป์, 2561)
ปัญหาที่พบในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าปัญหาภาวะโภชนาการที่พบในเด็กปฐมวัย มีทั้งภาวะโภชนาการเกินกว่า
มาตรฐาน และภาวะโภชนาการต่ากว่ามาตรฐาน ล้วนเกิดจากพฤติ กรรมการรับประทานอาหารและบริโภคอาหาร
ซึ่งภาวะโภชนาการเหล่านี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและบริโภคอาหาร
ของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงอยากเข้าไปศึกษาว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการรับประทาน
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อาหารและบริโภคอาหารที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์อย่างไร รวมถึงบทบาทของครูว่าเป็นแบบอย่างและมีการ
ส่งเสริมเด็กในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยในด้านพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์และ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และ ศึกษาบทบาทครูในการส่ง เสริมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ในด้านการ
เป็นแบบอย่าง และการส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
นาไปใช้ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของครู ในการให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งจะทาให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้านต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
อนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านเนือหา
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย และบทบาทของครู
ในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี
ขอบเขตด้านพืนที่
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาในพื้นที่ โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565
กรอบแนวคิดการวิจัย
-

ครูผู้สอนเด็กระดับชั้นเตรียม
อนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
อาเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี

พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็ก
ปฐมวัย 2 ด้าน
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์
- พฤติกรรมที่ไม่พึง
บทบาทครู 2 ด้าน
- การเป็นแบบอย่าง
- การส่งเสริม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสารวจมีรายละเอียดดังนี้
ประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ครูประจาชั้นอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 จานวน 15 คน
ในโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามครูเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริม พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย 2
ตอนโดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย แบ่ง ออกเป็น 2 ด้า นคื อ พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ลักษณะ Rating Scale 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 บทบาทของครูในการส่งเสริมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็น
แบบอย่าง และ ด้านการส่งเสริม ลักษณะ Rating Scale 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ
การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างเครื่องมือ
3. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา
4. ทดลองใช้กับผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
5. นามาหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค
6. พิมพ์ฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
2. ผู้วิจัยชี้แจงและแจกแบบสอบถามให้ครูตอบแบบสอบถามโดยการสังเกต ทั้งหมด 15 ชุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ ร้อยละ
สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย
การกาหนดค่าเฉลี่ยของตัวเลขจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.50 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย
ข้อค้าถาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์
1. เด็กไม่กินทิ้งกินทิ้งกินขว้าง
2. เด็กรับประทานผลไม้
3. เด็กเข้าแถวรอรับอาหาร
4. เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
5. เด็กใส่ผ้ากันเปื้อนทุกครั้ง
รวม
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
1. เด็กไม่รับประทานผัก
2. เด็กพูดคุยขณะเคี้ยวอาหารในปาก

ค่าเฉลี่ย (𝒙̅)

S.D.

ระดับการแสดงพฤติกรรม

3.70
3.95
3.80
3.45
3.50
3.68

1.22
0.73
0.81
1.28
1.28
1.07

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.20
2.60

1.16
0.91

ปานกลาง
ปานกลาง

378

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย (ต่อ)
ข้อค้าถาม
3. เด็กหยอกล้อกันขณะรับประทานอาหาร
4. เด็กไม่รับประทานเนื้อสัตว์
5. เด็กโยนอาหารเล่นขณะรับประทานอาหาร
รวม

ค่าเฉลี่ย (𝒙̅)
2.45
2.35
2.25
2.57

S.D.
0.91
0.79
0.94
0.94

ระดับการแสดงพฤติกรรม
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัย เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านคือ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จานวน 10 ข้อ
จากตารางที่ 1 พบว่าเด็กมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุป
ได้ ดังนี้
ด้า นที่ 1 พฤติกรรมที่พึง ประสงค์ ค่ า เฉลี่ยที่มากที่สุดคื อ เด็กรับประทานผลไม้ (ค่ า เฉลี่ย 3.95)
รองลงมาคือ เด็กเข้าแถวรอรับอาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.80) เด็กไม่กินทิ้งกินทิ้งกินขว้าง (ค่าเฉลี่ย 3.70) เด็กใส่ผ้ากันเปื้อน
ทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.5) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยพฤติกรรมที่น้อยที่สุดคือ เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร (ค่าเฉลี่ย
3.45)
ด้านที่ 2 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ เด็กไม่รับประทานผัก (ค่าเฉลี่ย 3.20)
รองลงมาคือ เด็กพูดคุยขณะเคี้ยวอาหารในปาก (ค่าเฉลี่ย 2.60) เด็กหยอกล้อกันขณะรับประทานอาหาร (ค่าเฉลี่ย
2.45) เด็กไม่รับประทานเนื้อสัตว์ (ค่าเฉลี่ย 2.35) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยพฤติกรมมที่น้อยที่สุดคือ เด็กโยนอาหาร
เล่นขณะรับประทานอาหาร (ค่าเฉลี่ย 2.25)
ตอนที่ 2 บทบาทของครูในการส่งเสริมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็น
แบบอย่าง และ ด้านการส่งเสริม
การกาหนดค่าเฉลี่ยของตัวเลขจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.50 หมายถึง ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ตารางที่ 2 บทบาทของครูในการส่งเสริมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นแบบอย่าง
และ ด้านการส่งเสริม ลักษณะ Rating Scale 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ
ข้อค้าถาม
ด้านการเป็นแบบอย่าง
1. ครูมีมารยาทขณะรับประทานอาหาร
2. ครูสอนให้เด็กรักษาความสะอาด
3. ครูรับประทานอาหารตรงเวลา
4. ครูล้างมืออย่างถูกวิธี
5. ครูเก็บภาชนะ ถ้วย ชาม ลงอ่างล้างจาน
รวม
ด้านการส่งเสริม
1. ครูจัดสภาพแวดล้อมในโรงอาหารให้ดึงดูด
ความสนใจเด็กโดยการ ติดรูปภาพ ผัก ผลไม้

ค่าเฉลี่ย (𝒙̅)

S.D.

ระดับการแสดงพฤติกรรม

4.20
4.15
3.80
3.80
3.05
3.80

0.87
0.85
0.87
0.87
1.11
0.91

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

4.10

0.62

มาก
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ตารางที่ 2 บทบาทของครูในการส่งเสริมการรับประทานอาหารเด็กปฐมวัยใน 2 ด้าน คือ ด้านการเป็นแบบอย่าง
และ ด้านการส่งเสริม ลักษณะ Rating Scale 5 ระดับ ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท จานวน 10 ข้อ (ต่อ)
ข้อค้าถาม
2. ครูจัดกิจกรรมเล่านิทานเกี่ยวกับอาหารที่มี
ประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์
3. ครู จั ด ป้ า ยนิ เ ทศเพื่ อ ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
โภชนาการหรือการบริโภค
4. ครูรักษาความสะอาดบริเวณที่รับประทาน
อาหาร
5. ครู จั ด อาหารให้ ค รบ 5 หมู่ ต ามหลั ก
โภชนาการ
รวม

ค่าเฉลี่ย (𝒙̅)

S.D.

ระดับการแสดงพฤติกรรม

3.60

1.04

มาก

3.70

0.96

มาก

3.75

0.82

มาก

2.85
3.60

1.35
0.96

ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่าครูมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาอาหารเด็กปฐมวัย ด้านการเป็น
แบบอย่าง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) และด้านการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านสรุปได้ ดังนี้
ด้ า นที่ 1 ด้ า นการเป็ น แบบอย่ า ง ค่ า เฉลี่ ย ที่ ม ากที่ สุ ด คื อ ครู มี ม ารยาทขณะรั บ ประทานอาหาร
(ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือ ครูสอนให้เด็กรักษาความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 4.1) ครูรับประทานอาหารตรงเวลา
(ค่าเฉลี่ย 3.80) ครูล้างมืออย่างถูกวิ ธี (ค่าเฉลี่ย 3.80) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ ครูเก็บภาชนะ ถ้วย
ชาม ลงอ่างล้างจาน (ค่าเฉลี่ย 3.05)
ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริม ค่าเฉลี่ยที่มากที่สุดคือ ครูจัดสภาพแวดล้อมในโรงอาหารให้ดึงดูดความ
สนใจเด็กโดยการ ติดรูปภาพ ผัก ผลไม้ (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมาคือ ครูรักษาความสะอาดบริเวณที่รับประทาน
อาหาร (ค่าเฉลี่ย 3.75) ครูจัดป้ายนิเทศเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการหรือการบริโภค (ค่าเฉลี่ย 3.70) การจัด
กิจกรรมเล่านิทานเกี่ยวกับอาหารที่มีประโยชน์และอาหารที่ไม่มีประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ และค่าเฉลี่ ยที่
น้อยที่สุดคือ ครูจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ (ค่าเฉลี่ย 2.85)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า เด็กมีพฤติกรรมในการรับประทานอาหารด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 3.68) และด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.57) ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ตาบลเจียด อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมการรับประทาน
อาหารที่ดีในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ
ครูมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาอาหารเด็กปฐมวัยด้านการเป็นแบบอย่างอยู่ในระดั บ
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) และด้านการส่งเสริมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) ตามลาดับ แสดงให้เห็นครูมีบทบาทใน
การส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทาอาหารเด็กด้านการเป็นแบบอย่าง มากกว่าการส่งเสริม
1. จากผลการวิจัยด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา ตาบลเจียด อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดี
ในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ เพราะค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามครูเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการรับประทานอาหาร
ของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดั บมาก แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ดี เด็กมีระเบียบมี
ความรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง จากผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Mehmet Sağlam and Merve Ünal,
2019) ที่ศึกษาทัศนิคติของผู้ปกครองที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กที่เข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล
โดยการใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กเพื่อรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า เจตคติและ
พฤติกรรมการรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นตามระดับการศึกษาของผู้ปกครองและยังสังเกตถึงความแตกต่างระหว่าง
ทัศนคติแบบเผด็จการและทัศนคติอนุญาติของผู้ปกครองและพฤติกรรมเด็กที่ดีขึ้น
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2. จากผลการวิจัยด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.57) เพราะจากค่าเฉลี่ย
แบบสอบถามครูเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย
แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบและมีเด็กปฐมวัยส่วนน้อยที่
ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดี ครูต้องคอยสอนเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่างมี
มารยาท และมีระเบียบวินัยที่ดี จากผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (โชติกา กังวล, 2558)ที่ศึกษาบทบาท
ผู้ปกครองในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยอนุบาลโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีใน 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านการเป็นแบบอย่าง ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และด้านการสนับสนุน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมี
บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กวัยอนุบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการสนับสนุนรองลงมาคือ ด้านการเป็นแบบอย่าง และด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ตามลาดับ
3. จากผลการวิจัยบทบาทครูในการเป็นแบบอย่าง และการส่งเสริม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เพราะครู
ทาหน้าที่เป็นแบบอย่างและส่งเสริมเด็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมที่พึ่งประสงค์อยู่ในระดับดีมาก จาก
ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (นิภาพร สิงโตไทย, 2558) ที่ศึกษาบทบาทของครูในการส่งเสริมสุขภาวะ
ทางกายในเด็กวัยอนุบาล 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นแบบอย่าง การจัดสภาพแวดล้อม การส่งเสริมและสนับสนุน
ผลการวิจัยพบว่า ครูส่งเสริมสุขภาวะทางกายแก่เด็กวัยอนุบาล โดยรวมปฏิบัติในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน รองลงมาคือ ด้านการจัดสภาพแวดล้อม และ ด้านการเป็นแบบอย่าง
ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยพบว่า ด้านครูจัดอาหารให้ครบ 5 หมู่ตามหลักโภชนาการ มีระดับการปฏิบัติปานกลาง
ดังนั้นครูควรมีความรู้เพิ่มเติม โดยการสืบค้นข้อมูลตามหลักโภชนาการหรือติดต่อผู้มีความรู้แนะนาเกี่ยวกับ จัด
อาหารให้ ค รบ 5 หมู่ ต ามหลั ก โภชนาการ มี ก ารจั ด โครงการส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของคุ ณ ค่ า
โภชนาการเพื่อเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองและให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัยให้แก่เด็กวัยอนุบาล เปรียบเทียบ
ผลก่อนและหลังพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็กปฐมวัย
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ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลผือฮี อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ 1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความพึ ง พอใจของครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก ปฐมวั ย ต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร กลุ่มเป้าหมายวิจัยในการครั้งนี้เป็น ครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี จานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ข องเด็กปฐมวัยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 กาหนดตามแนวคิดของ
Likert (1961, p.74) มีค่า IOC อยู่ระหว่าง .80 – 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบ
ราค ได้ .96 สถิติที่ใช้ในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าเฉลี่ย (𝑋̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และร้อย
ละ ผลการวิจัยพบว่า 1) การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ ค้นพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน (ค่าเฉลี่ย = 4.53), ความ
สะอาด ความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.53) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การ
สอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 3.93) 2) จากการศึกษาพบว่าผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะ
ชัย จังหวัดยโสธร ก่อนและหลังต่างกัน ซึ่งมีความความพึงพอใจก่อนการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ปฐมวั ย โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย มี ค่ า เฉลี่ ย 2.37 และมี ค วามพึ ง พอใจหลั ง การจั ด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27
ค้าส้าคัญ: การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน/ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย/ ครูผู้ดูแลเด็ก
Abstract
This research aims 1. To study the level of satisfaction of early childhood care teachers
towards the organization of classroom environments that promote early childhood learning in Puhi
Child Development Center. To compare the pre-early satisfaction of early childhood care teachers
to the environment in the classroom that promotes early childhood learning in Puhi Subdistrict
Child Development Center. The target group researched this time was Early Childhood Care
Teacher, Phuehi Child Development Center. 15 persons The tools used in the research included
early childhood caregiver satisfaction questionnaires on the arrangement of classroom
environments that promoted early childhood learning as a scale of estimation of 5, defined by the
concept of Likert (1961, p.74). .80 – 1.00 and determination with conbrac's Alpha coefficient of
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.96.> and percentages, the findings showed that 1) organizing classroom environments that
promoted early childhood learning in Phu Hee Child Development Center. Chon Chai District,
Yasothon Province, pictured is very much included. It averaged 4.27 on a individual basis. Discover
that the highest averages are facilities for children and instructors (4.53), cleanliness, safety (4.53),
and the lowest average is that there is storage of instructor supplies such as teaching equipment,
personal items, instructors, etc. (3.93) 2) Studies have shown that early childhood caregivers are
satisfied with the organization of classroom environments that promote early childhood learning
in Puhi Child Development Center. Public Chai District, Yasothon Province, before and after
differently, which has prior satisfaction before setting up an environment within the classroom that
promotes early childhood learning with a smaller level of inclusion. It has an average of 2.37 and
there is a post-arrangement satisfaction in the classroom that promotes early childhood learning,
with the picture included at a considerable level. It has an average of 4.27.
Keywords: Classroom Environment/ Early Childhood Learning/ Childcare Teachers
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ช่วงชีวิตในวัยปฐมวัยแรกเกิดถึง 6 ปี เป็นช่วงชีวิตที่มีความสาคัญมาก เด็กจะพัฒนาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆได้
มากที่สุดในช่วงนี้ เด็กจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการปฏิบัติ
กิจกรรมซึ่งครูเป็นผู้จัดให้ นอกจากกิจกรรมและประสบการณ์แล้วอีกสิ่งหนึ่งซึ่งครูและสถานศึกษาเป็นผู้จัดให้แก่เด็ก
คือ สภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีคุณค่า ทาให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดการเรียนรู้ที่จะ
อยู่ร่วมกับผู้อื่น จากสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกห้องเรียนเด็กสามารถ ค้นคว้า ทดลอง สังเกต หาเหตุผล
และขยายประสบการณ์ได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยส่วนหนึ่ง อนึ่งการที่เด็กปฐมวัยจะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในสั งคมประเทศชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการ อบรม
เลี้ยงดูที่เด็กได้รับในวัยปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อมมีผลต่อการสร้างเสริมพัฒนาการเด็กอย่างมาก เริ่มต้นตั้งแต่
สภาพแวดล้ อ มทางบ้ า นซึ่ ง มี พ่ อ แม่ ญาติ และผู้ ใ กล้ ชิ ด คอยดู แ ล ล าดั บ ต่ อ มาเป็ น สภาพแวดล้ อ มนอกบ้ า น
สภาพแวดล้อมนอกบ้านที่ มีส่วนเกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อเด็กปฐมวัยมาก คือ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา
(ตฤษ หงส์ใส, อัจฉรีย์ ไกรกิจราษฎร์ และณัฏฐพร จักรวิเชียร, 2563)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทสาคัญในการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการบริหารงานด้านต่างๆ
โดยเฉพาะผู้ดูแลเด็ก มีมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ระบุคุณสมบัติของผู้เรียน เนื้อหาที่ต้อง
เรียน จานวนเวลาเรียนและการประเมินผล การให้บริการที่ถูกสุขลักษณะประกอบกับการจัดการเรื่องอาคารสถานที่
การจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก การประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการให้การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กก่อนวัย
เรียน โดยมิได้เป็นการศึกษาภาคบังคับ สาหรับสถานศึกษาปฐมวัยนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งจะทาหน้าที่บริหาร
ช่วยเหลือครอบครัวดังนั้น การที่จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะสามารถพัฒนาได้ตามทิศทางที่
ชุมชนต้องการ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กในแต่ละส่วนของสังคม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาร่วมกันดังปรากฏอยู่
ในกฎหมายฉบับต่างๆ ที่ให้ความสาคัญต่อชุมชน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชาชน เอกชนและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหมายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการรักษา
โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตาบลยังมีระดับชั้นของตนเอง ซึ่งแตกต่างกันทั้งรายได้จานวนประชากร ระบบ
บริหาร บุคลากรในองค์การทาให้บุคลากรในองค์การทาให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศักยภาพในการจัดการศึกษาต่างกัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
จากการสารวจพื้นที่ที่มีความต้องการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยพบว่าสรุปได้ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีความต้องการที่จะจัด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากมีบรรยายการในการเรียนรู้ การจัดมุม
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่มีความเหมาะสม เพราะไม่มีการจัดแยกส่วนโดยจัดมุมหนังสือและมุมบล็อกไว้ใกล้กัน ไม่มี
พื้นที่ในการทากิจกรรมที่เด็กจะสามารถทากิจกรรมได้สะดวก ภายในชั้นเรียนมีป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนและ
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ป้ายความรู้ต่างๆ ที่ชารุด ซึ่งจะส่งผลต่อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ในการจัดสภาพแวดล้อมในครั้งนี้จัดโดย
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้ นปีที่ 4 พบปัญหาในการจัดสภาพแวดล้อม โดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การจั ด
สภาพแวดล้อมไม่เพียงพอ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการนาวัสดุ
อุ ป กรณ์ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ น มาใช้ ใ นการจั ด สภาพแวดล้อ ม หลั ง จากที่ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการศึ ก ษาปฐมวัย ได้จั ด
สภาพแวดล้อมไปแล้วนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลัง การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัย ที่จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานามาใช้ปรับปรุงและแก้ไขการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กองค์การบริหาร ส่วน
ตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ความพึงพอใจของครูดูแล
เด็กปฐมวัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 จานวน 15 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือวิจัยได้แก่
1) วิธีการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาปฐมวัย
2) แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียนของนักศึกษาปฐมวัย เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
การหาคุณภาพของแบบสอบ
1) หาความความตรง (Content Validity) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง .80
– 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของคอนบราค ได้ .96
การด้าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 เสนอวิธกี ารจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ต่อครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ดังนี้
1.1 จัดวางวัสดุอุปกรณ์และสื่อให้เหมาะสม จัดเป็นสัดส่วนที่เด็กสามารถใช้หรือทากิจกรรมได้
สะดวกด้วยตนเอง และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อที่ชารุด
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1.2 จัดพื้นที่ในห้องเรียนให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน โดยคานึงถึงทิศทางลม แสงสว่างเพียงพอต่อ
การทากิจกรรม ไม่มีแสงแดงรบกวนสายตาเด็กขณะทากิจกรรม ทุกจุดสามารถมองเห็นได้โดยรอบ สะดวกต่อการ
ปฏิบัติกิจกรรม และกาหนดขอบเขตของมุมประสบการณ์ โดยใช้ชั้นวางให้เห็นขอบเขต
1.3 นาครุภัณฑ์ โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีมุมแหลมออกจากห้องเรียน
1.4 แบ่งพื้นที่ในห้องเรียนให้เหมาะสม ดังนี้
1.4.1 พื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
- จัดทาที่แสดงผลงานของเด็ก
- จัดทาที่เก็บของใช้ผู้สอน
- จัดทาป้ายนิเทศและป้ายความรู้ต่างๆ ที่เด็กสนใจ
1.4.2 กาหนดพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว
1.4.3 จัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์ โดยจัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน
เช่น มุมหนังสืออยู่ห่างจากมุมบล็อก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561)
2. ดาเนินการจัดทาในระหว่างวันที่ 19 - 21 มกราคม พุทธศักราช 2565
3. สิ้นสุดเวลา ส่งแบบสอบถามให้ครูผู้ดูแลเด็กประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร

ภาพที่ 1 ภาพก่อนการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังห้องเรียนฝั่งหน้าต่าง

ภาพที่ 2 ภาพหลังการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังห้องเรียนฝั่งหน้าต่าง มีการจัดมุมหนังสือ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง 1 ปี มี 12 เดือน และ 1 สัปดาห์ มี 7 วัน
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ภาพที่ 3 ภาพก่อนการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหลังห้องเรียน

ภาพที่ 4 ภาพหลังการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหลังห้องเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับเรื่อง การใช้ชีวิตของคนในบริบทที่เด็กอาศัยอยู่

ภาพที่ 5 ภาพก่อนการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังฝั่งประตูเข้าห้องเรียน
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ภาพที่ 6 ภาพหลังการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังฝั่งประตูเข้าห้องเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่

ภาพที่ 7 ภาพก่อนการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหน้าชั้นเรียน

ภาพที่ 8 ภาพหลังการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหน้าชั้นเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง
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ภาพที่ 9 ภาพก่อนการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหน้าห้องเรียน

ภาพที่ 10 ภาพหลังการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณผนังหน้าห้องเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่อง คาศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดสัตว์ , จานวนนับ, และรูปร่างรูปทรง
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าคะแนนเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การกาหนดค่าเฉลี่ยของตัวเลขจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผืออี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย
ประเด็น
1. มีพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
2. มีที่แสดงผลงานของเด็ก
3. มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก
4. มีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก

( )

S.D. ระดับความพึง
พอใจ

4.53
3.93
4.00
4.27

0.72
0.77
0.63
0.68

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

389

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย (ต่อ)
ประเด็น
5. มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน
ฯลฯ
6. ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนและป้ายความรู้ต่างๆ มีความเหมาะสม
7. ความสะอาด ความปลอดภัย
8. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
9. ความสะดวกในการทากิจกรรม
10. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วม
สนามเด็กเล่น ฯลฯ
11. ความเพียงพอ เหมาะสมในเรื่องขนาด น้าหนัก จานวน สีของสื่อและ
เครื่องเล่น
12. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ มี
ความเหมาะสม
รวม

( )

S.D. ระดับความพึง
พอใจ

3.93
4.33
4.53
4.40
4.40

0.57
0.87
0.81
0.71
0.61

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.20

0.75

มาก

4.40

0.80

มาก

4.13
4.27

0.81
0.80

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 สรุปภาพรวมความพึงพอใจต่อ การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย โดย
ภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) พิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ มีพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.53) ความ
สะอาด ความปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย = 4.53) รองลงมาคือ ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น (ค่าเฉลี่ย = 4.40)
ความสะดวกในการทากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย = 4.40) ความเพียงพอ เหมาะสมในเรื่องขนาด น้าหนัก จานวน สีของสื่อ
และเครื่องเล่น (ค่าเฉลี่ย = 4.40) รองลงมาคือ ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนและป้ายความรู้ต่างๆ มีความเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 4.33) มีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก (ค่าเฉลี่ย = 4.27) รองลงมาคือ ความพร้อมของอาคารสถานที่
เช่น ห้องเรียน ห้องน้าห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 4.20) รองลงมาคือ บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัด
ที่เล่นและมุมประสบการณ์ต่างๆ มีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 4.13) มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก (ค่าเฉลี่ย = 4.00)
และน้อยที่สุดคือ มีที่แสดงผลงานของเด็กอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.93) มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์
การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย = 3.93)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
รายละเอียดการประเมิน
̅
𝑿
1. มีพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็กและผู้สอน
2. มีที่แสดงผลงานของเด็ก
3. มีที่เก็บแฟ้มผลงานของเด็ก
4. มีที่เก็บเครื่องใช้ส่วนตัวของเด็ก

2.67
2.47
2.67
2.67

ก่อน
S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น
0.47 ปานกลาง
0.72
น้อย
0.60 ปานกลาง
0.60 ปานกลาง

̅
𝑿
4.53
3.93
4.00
4.27

หลัง
S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น
0.72 มากที่สุด
0.77
มาก
0.63
มาก
0.68
มาก
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (ต่อ)
รายละเอียดการประเมิน

5. มีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน
ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ
6. ป้ายนิเทศตามหน่วยการสอนและป้ายความรู้ต่างๆ
มีความเหมาะสม
7. ความสะอาด ความปลอดภัย
8. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น
9. ความสะดวกในการทากิจกรรม
10. ความพร้อมของอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน
ห้องน้าห้องส้วม สนามเด็กเล่น ฯลฯ
11. ความเพียงพอ เหมาะสมในเรื่องขนาด น้าหนัก
จานวน สีของสื่อและเครื่องเล่น
12. บรรยากาศในการเรียนรู้ การจัดที่เล่นและมุม
ประสบการณ์ต่างๆ มีความเหมาะสม
รวม

ก่อน
หลัง
̅ S.D. ระดับ
̅ S.D.
𝑿
𝑿
ความ
คิดเห็น
2.67 0.47 ปานกลาง 3.93 0.57
2.47 0.62
2.80
2.67
2.93
2.40

น้อย

4.33 0.87

0.40 ปานกลาง 4.53 0.81
0.47 ปานกลาง 4.40 0.71
0.25 ปานกลาง 4.40 0.61
0.71
น้อย
4.20 0.75

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

2.33 0.70

น้อย

4.40 0.80

มาก

2.40 0.71

น้อย

4.13 0.81

มาก

2.37 0.71

น้อย

4.27 0.80

มาก

จากตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจก่อนและหลัง ของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัด
ยโสธร ของครู ผู้ ดูแ ลเด็ กปฐมวั ย โดยใช้ แ บบสอบถามระดั บ ความพึ ง พอใจของครูผู้ ดู แลเด็ ก ปฐมวั ย ต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนของนักศึกษาปฐมวัย จากแบบสอบถามชุดเดียวกัน จานวน 12 ข้อ จากผลการ
สอบถามระดับความพึงพอใจพบว่าหลังการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยใน
ศู นย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชั ย จั ง หวัดยโสธร มีค่ า เฉลี่ยของคะแนนสูง ขึ้นกว่า ก่ อนการจั ด
สภาพแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดสภาพแวดล้อม 4.27 และค่าเฉลี่ยก่อนการจัดสภาพแวดล้อม
2.37
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้
ระดับความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็ก ปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลผือฮี อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
1. ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือ ฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค้นพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็ก
และผู้สอน และความสะอาด ความปลอดภัย (มีค่าเฉลี่ย 4.53) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ มีที่แสดงผลงานของ
เด็ก และมีที่เก็บเครื่องใช้ของผู้สอน เช่น อุปกรณ์การสอน ของส่วนตัวผู้สอน ฯลฯ (มีค่าเฉลี่ย 3.93) ที่เป็นเช่นนี้
เพราะครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้ความสาคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อ มที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กในวัยนี้สนใจที่จ ะเรียนรู้ ค้ นคว้า ทดลอง และต้องการสัมผัสกับ สิ่ง แวดล้อมรอบๆ ตัว อีกทั้ง
สภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เป็นตัวกลางนาความรู้จากผู้สอนสู่เด็ก ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่วางไว้ ช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ทาให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเข้าใจยาก เปลี่ยนเป็น รูปธรรมที่เด็กเข้าใจง่าย
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เรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว เพลิดเพลิน เด็กสามารถเรียนรู้จากการเล่นที่เป็นประสบการณ์ตรง ที่เกิดจากการรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า เกิดการเรียนรู้ และค้นพบด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับ (พรพิไล ชาญพนา,
2559) ได้ศึกษาการศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียนในอาเภอแก่ง หางแมว สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดจันทบุรี เขต 1 ได้กล่าวว่าสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนใน
การช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับ
อาคารเรียน อาคารประกอบการ สถานที่ต่าง ๆ บริเวณสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวผู้เรียนที่มีอิทธิพลส่งผลต่อด้านพฤติกรรมของนักเรียน และการปรับเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนที่สามารถก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพราะสภาพแวดล้อมทุก ๆ อย่างในสถานศึกษามีอิทธิพลส่งผล
ต่อจิตใจและพฤติกรรมของผู้เรียน
ความพึงพอใจก่อน-หลังของครูผู้ดูแลเด็กต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลผือฮี อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
2. ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ค้นพบว่า หลังการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลผือฮี อาเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นกว่า
ก่อนการจัดสภาพแวดล้อม โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการจัดสภาพแวดล้อม 4.27 และค่าเฉลี่ยก่อนการจัด
สภาพแวดล้อม 2.37 ที่เป็นเช่นนี้เพราะครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยเห็นถึงความแตกต่างก่อนและหลังการจัดสภาพแวดล้อม
ซึ่งก่อนการจัดสภาพแวดล้อมภายในชั้นเรียนนั้น ภายในชั้นเรียนมีสภาพแวดล้อม สื่อ และแหล่งการเรียนรู้ที่ไม่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งสื่อบางชิ้นชารุด ไม่มีมุมประสบการณ์ต่างๆ ไม่มีพื้นที่ ในการที่เด็กจะสามารถทา
กิจกรรมได้สะดวก และไม่มีป้ายนิเทศต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้เป็นต้น แต่หลังการจัดสภาพแวดล้อมจะเห็นได้
ชัดเจนว่ามีความแตกต่างซึ่งหลังการจัดสภาพแวดล้อม ทาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดย
มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์และสื่อให้เหมาะสม จัดเป็นสัดส่วนที่เด็กสามารถใช้หรือทากิจกรรมได้สะดวกด้วยตนเอง
และซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อที่ชารุด จัดพื้นที่ในห้องเรียนให้เหมาะสมเป็นสัดส่วน โดยคานึงถึงทิศทางลม แสง
สว่างเพียงพอต่อการทากิจกรรม ไม่มีแสงแดงรบกวนสายตาเด็กขณะทากิจกรรม ทุกจุดสามารถมองเห็นได้โดยรอบ
สะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรม และกาหนดขอบเขตของมุมประสบการณ์ โดยใช้ชั้นวางให้เห็นขอบเขต นาครุภัณฑ์
โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีมุมแหลมออกจากห้องเรียน แบ่งพื้นที่ในห้องเรียนให้เหมาะสม แบ่งพื้นที่อานวยความสะดวกเพื่อเด็ก
ปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย กาหนดพื้ นที่ปฏิบัติกิจกรรมและการเคลื่อนไหว และจัดมุมเล่นหรือมุมประสบการณ์
โดยจัดแยกส่วนที่ใช้เสียงดังและเงียบออกจากกัน เช่น มุมหนังสืออยู่ห่างจากมุมบล็อก ที่จะทาให้การเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัยเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาควรให้ความสาคัญต่อเรื่อง จัดห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา โดยส่งเสริม
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้ปราศจากสิ่งรบกวน ที่จะมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น กลิ่น
เสียง ควัน บุคคลภายนอก เป็นต้น
ข้อเสนอแนะส้าหรับการวิจัยครังไป
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อการสร้างความสุข
และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป
2. ควรศึกษาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึก ษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการทา
กิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพเพื่อนาไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา
Developing Young Children Math Skills Using Educational Games.
อทิตยา มีมุข1 และชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก2
Atittaya Meemook1 and Chutikan Iaolek2
1ครุศาสตร์บัณฑิต

2อาจารย์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลังการใช้เกม
การศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ เด็กปฐมวัย ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 3/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
เกมการศึกษา และแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ทักษะการเรียงลาดับ ทักษะ
การนับ ทักษะการจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีทักษะทางคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
ค้าส้าคัญ: เกมการศึกษา/ทักษะทางคณิตศาสตร์/เด็กปฐมวัย
Abstract
The purpose of this research is to compare the development of math skills before and
after using educational games. The subjects used in this research were 16 children who enrolled
at the kindergarten 3/ 1 in the second semester of 2021 of Tessaban 2 (Wat Thung Suan). The
instruments used in the educational game learning experience provision activity plan and the
Assessment form of young children’s mathematics skills consisted of sorting skills counting skills
and classification skills. The data were analyzed by mean and standard deviation. The results of
research showed that young children receiving educational game activities had higher math skills
after doing the activity.
Keywords: educational games/math skills/young children
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรม เลี้ยงดูและการ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรความเข้าใจ ของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก
พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม ฉะนั้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กจะต้องยึด
หลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กั บการให้การศึกษาโดยต้องคานึงถึงความสนใจและความต้องการของเด็ก เพื่ อพัฒนา
เด็กทุกด้านอย่างสมดุลโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายบูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่ าน
ประสาทสัมผัสทั้งห้าเหมาะสมกับวัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กแต่ ละคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง
ตามล าดั บ ขั้ น ของพั ฒ นาการสู ง สุ ด ตามศั ก ยภาพ (ส านั ก วิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, 2560, หน้ า 5,8)
นอกจากนี้ยังมีทักษะต่างๆอีกมากมาย เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะความคิดสร้างสรรค์
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางคณิตศาสตร์ที่นับว่าเป็นทักษะหนึ่งที่สาคัญต่อการแก้ปัญหาและการดาเนินชีวิต แต่
อย่างไรก็ตามกลับพบว่า จากการลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่ง
สวน) เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ยังมีพัฒนาการหรือทักษะทางคณิตศาสตร์ล่าช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ขณะที่เด็กคนอื่น
สามารถจะนับเลข บอกจานวนตัวเลขได้แล้ว หรืออาจไม่สามารถแยกได้ว่าตัวเลขจานวนใดมากกว่าจานวนใด รวมถึง
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ไม่เข้าใจในกระบวนการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ เช่น การเรียงลาดับ การจัดหมวดหมู่ ดังนั้น จากความสาคัญ
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและปัญหาที่พบเจอ จึงควรส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กปฐมวัย
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการเบื้องต้น มีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
ด้าน ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเป็นเครื่องมือสาคัญในการเรียนรู้ศาสตร์อื่น ๆ การ
ได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้เด็กมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย การรู้ค่าจานวน การจัดหมวดหมู่ การ
จาแนกเปรียบเทียบ การเรียงลาดับ และการหาความสัมพันธ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เด็กจะเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ตรง ได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในชีวิตประจาวัน หรือการจัดกิจกรรมของคุณครู ได้แก่ กิจกรรมเสริมประสบการณ์
กิจกรรมการแก้ปัญหา กิจกรรมเกมการศึกษา (วรรณี วัจนสวัสดิ์, 2552, หน้า 27)
เกมการศึกษา เป็นเกมที่มีกฎกติกาง่ายๆ สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มได้ เป็นเกมการเล่นที่ช่วย
พัฒนาสติปัญญา ช่วยส่งเสริมเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรู เป็นพื้นฐานการศึกษา รู จักสังเกต คิดหาเหตุผล และเกิด
ความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จานวน ประเภท และความัสมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ มีกฎเกณฑกติกาง่ายๆ
เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุมได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เกมการศึกษาเป็นสื่อที่ช่วยฝึกทักษะการ
สังเกต จาแนก เปรียบเทียบ การแยกประเภท และการจัดหมวดหมู่ เกมการศึกษามีหลากหลายประเภท ได้แก่ เกม
จับคู่ เกมแยกประเภท เกมจัดหมวดหมู่ เกมเรียงลาดับ เกมโดมิโน เกมลอตโต เกมภาพตัดต่อ และเกมต่อตาม
แบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สกล ป้องคาสิงห์ (2553) ได้ศึกษา แผนการจัดประสบการณ์การเตรียมความพร้อม
พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยเกมการศึกษาจากสื่อธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพ 89.85/89.97 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ดังนั้น แสดงให้เห็นว่าควรส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์โดยใช้เกมการศึกษา
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่า ควรพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ซึ่งจะประกอบไปด้วยทักษะทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ ทักษะการ
เรียงลาดับ ทักษะการนับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ เพราะว่า การได้รับประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล และใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างดี ทักษะทางคณิตศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ของเด็กต่อไป หากเด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้
จากการใช้สื่อการสอนที่เป็นรูปธรรม จะส่งผลให้มีทักษะกระบวนการทางความคิด พัฒนาความสามารถด้านต่าง ๆ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง จานวน 140 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 อายุ 5-6 ปี จานวน 16 คน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การจัดกิจกรรมโดยใช้
เกมการศึกษา

ทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่
1) ทักษาการเรียงลาดับ
2) ทักษะการนับ
3) ทักษะการจัดหมวดหมู่

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา ผู้วิจัยดาเนินการ
ศึกษาตามขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง จานวน 140 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
อนุบาลปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง ชั้นอนุบาล 3 ห้อง 1 อายุ 5-6 ปี จานวน 16 คน ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
1. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา
2. แบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
1. ขันตอนการจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษา
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา และเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
1.2 จัดแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา จานวน 10 แผน ได้แก่ 1) เกมสนุกนับกับ
หลอดหลากสี 2) เกมสัตว์แสนสนุก 3) เกมสนุกนับจานวนผลไม้ 4) เกมจับคู่นับจานวน 5) เกมยานพาหนะแสนสนุก
6) เกมรูปทรง 7) เกมดอกไม้แสนสวย 8) เกมตัวเลขหรรษา 9) เกมจับคู่ภาพกับเงา 10) เกมผลไม้แสนอร่อย
1.3 นาแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในช่วงมีคุณภาพในระดับมาก
และได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาตามคาแนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นาแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเกมการศึกษาไปดาเนินการใช้
2. ขันตอนการจัดท้าแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2.2 สร้างคู่มือประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย มีลักษณะเป็นแบบวัดทักษะ ซึ่งทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย ทักษะการเรียงลาดับ ทักษะการนับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ ซึ่งมีจานวนทั้งหมด
18 ข้อ ประกอบด้วย ทักษะการเรียงลาดับ จานวน 6 ข้อ ทักษะการนับ จานวน 6 ข้อ และทักษะการจัดหมวดหมู่
จานวน 6 ข้อ โดยมีคะแนนข้อละ 1 คะแนน มีคะแนนรวมทั้งหมด 18 คะแนน
2.3 นาแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าความสอดสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 และได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามคาแนะของผู้เชี่ยวชาญ
2.4 นาแบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยไปดาเนินการใช้ต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัย ดาเนินการประเมินก่อนการจัดกิจกรรมโดยนาแบบประเมิน
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 กลุ่มตัวอย่างจานวน 16 คน ใช้เวลา
ทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 20 นาที
2. ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ผู้วิจัยดาเนินตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา และใช้เวลาในการทากิจกรรม 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที
3. ระยะหลังการทดลอง เมื่อครบ 10 ครั้ง ผู้วิจัยดาเนินการประเมินหลังการจัดกิจกรรมโดยนา
แบบประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชุดเดิมไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 กลุ่มตัวอย่างจานวน
16 คน ใช้เวลาทดสอบทักษะทางคณิตศาสตร์สของเด็กปฐมวัย 20 นาที
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.นาคะแนนที่ได้จ ากแบบประเมิน ทัก ษะทางคณิ ตศาสตร์ ข องเด็ กปฐมวั ย ก่อนและหลัง การจั ด
กิจกรรม มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบประเมิน ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
การทากิจกรรม
ผลการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา แสดงผล
ดังตาราง 1-2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบประเมิน ทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทา
กิจกรรม
(n=16)
กลุ่มตัวอย่าง
S.D.
𝑥̅̅
ก่อนการจัดกิจกรรม
11.70
0.48
หลังการจัดกิจกรรม
17.46
0.17
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการทากิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการทากิจกรรม
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบประเมิน ทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายด้าน ก่อนและหลัง
การทากิจกรรม
(n=16)
คะแนน
ก่อน
หลัง
ทักษะทางคณิศาสตร์
S.D.
S.D.
𝑥̅̅
𝑥̅̅
1.ทักษะการเรียงล้าดับ
3.42
0.50
5.76
0.20
1.1 การเรียงลาดับจากใหญ่ไปเล็ก
1.80
0.49
2.82
0.25
1.2 การเรียงลาดับจากเล็กไปใหญ่
1.62
0.50
2.82
0.25
2. ทักษะการนับ
3.84
0.48
5.82
0.17
2.1 การนับจานวน
3.84
0.48
5.82
0.17
3. ทักษะการจัดหมวดหมู่
4.38
0.45
5.88
0.14
3.1 การจัดหมวดหมู่รูปร่างกับรูปทรง
4.38
0.45
5.88
0.14
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จากตาราง 2 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลอง และพบว่าด้านทักษะการเรียงลาดับมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เพิ่มขึ้นมากที่สุด รวมทั้งพบว่าทักษะการเรียงลาดับ เรื่อง การเรียงลาดับจากเล็กไปใหญ่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะ
ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
จากการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษา พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์หลังการทากิจกรรม (𝑥̅̅ = 17.46 , S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อนการทากิจกรรม
(𝑥̅̅ = 11.70 , S.D. = 0.48)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย ก่อนและหลังการใช้เกมการศึกษา ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังการทากิจกรรม (𝑥̅̅ = 17.46 , S.D. = 0.17) สูงกว่าก่อนการทา
กิจกรรม (𝑥̅̅ = 11.70 , S.D. = 0.48) และพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยราย
ด้า นหลั ง การทดลองสูง กว่าก่อนการทดลอง รวมทั้ง ด้า นทักษะการเรียงลาดับมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทาง
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นมากที่สุด เนื่องจากกิจกรรมเกมการศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน โดย 1 เกม เด็กได้ฝึกทักษะการนับ ทักษะการเรียงลาดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่
เช่น เกมสัตว์แสนสนุก เด็กเริ่มเล่นจากการนับจานวนก่อนว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่จานวน จากนั้นเด็กก็จะมีการจาแนกจัด
หมวดหมู่ว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ประเภท และมีการนับว่าในแต่ละประเภทมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัว สุดท้ายเด็กเรียงลาดับภาพ
สัตว์จากใหญ่ไปเล็กและจากเล็กไปใหญ่ และอีกหนึ่งตัวอย่างเกมการศึกษาที่เด็กได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ คือ
เกมสนุกนับกับหลอดหลากสี เริ่มแรกเด็กเริ่มจับบัตรภาพตัวเลขขึ้นมา 1 ตัวเลข แล้วนับหลอดตามจานวนตัวเลขที่
จับได้ จากนั้นนาหลอดหลากสีมาแยกสีแต่ละสี พร้อมทั้งเรียงลาดั บจากต่าไปสูงและเรียงลาดับจากสูงไปต่าของ
หลอดหลากสี จากเกมการศึกษาที่เด็กได้เล่นแสดงให้เห็นว่าเด็กเกิดทักษะทางคณิศาสตร์ทั้ง 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะ
การนับ ทักษะการเรียงลาดับ และทักษะการจัดหมวดหมู่ รวมทั้งทาให้เด็กเกิดเจตคติที่ดีต่อคณิศาสตร์ เด็กเกิดความ
สนุ ก สนาน สนใจ ใฝ่ รู้ และมี ค วามสุ ข ตลอดการท ากิ จ กรรม อี ก ทั้ ง จะท าให้ เ ด็ ก เกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่ อ ทั ก ษะทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551, หน้า 131) กล่าวว่า เกมเป็นสื่อการสอนที่ทาให้
ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจที่จะเรียนในบทเรียนนั้นๆ ดังนั้น เกมจึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียน คือ จูงใจอยากให้ผู้เรียน
เรียนรู้เป็นการสร้างบรรยากาศเรียนรู้ที่ดีให้แก่ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด การใช้ภาษา การฟัง พูด
อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนที่มีอยู่ได้เต็มที่ ทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้และภาคภูมิใจในตนเองทา
ให้ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีในการเรียน เกมจะดึงดูดใจให้ผู้เรียนอยากเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย แต่ทาให้เกิดความ
เพลิดเพลินตลอดบทเรียนจนจบ สอดคล้องงานวิจัยของ พรทิพย กันทาสม (2252, หน้า 55-56) ที่พบวา แผนการ
จัดประสบการณโดยใชกิจ กรรมเกมการศึ กษาเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิต ศาสตร์ ในด้านการจับคู การจั ด
ประเภท การเปรียบเทียบ และการจัด ลาดับของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 สามารถนาไปใชกับนักเรียนอนุบาล 2 ได้
อย่างเหมาะสม ผลการใชเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพรอมทางคณิตศาสตร์ คะแนนความพรอมทางคณิตศาสตร์
ของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ในด้านการจับคู การจัดประเภท การเปรียบเทียบ และการจัดลาดับ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
93.33 สูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนดไว คือ ร้อยละ 70 พฤติกรรมการเล่นเกมการศึกษาของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 ทั้ง 5
ด้าน ได้แก่ ดานความสมใจและการมีส วนร่วม ด้านการรูจักการสังเกตและการแกปญหา ด้านการมีน้าใจช่วยเหลือ
ผู้ อื่น ดานความสนุกสนานเพลิดเพลิน และด้า นการเก็บเกมหลัง เลิก เล่น มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากทุ ก ด้ า น
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ ดารุณี ชนะกาญจน์ (2547) ได้ศึกษา การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็ก
อนุบาลโดยการใช้เกมการศึกษาและแบบฝึกหัด โดยวัดความพร้อม 6 ด้าน คือ การวัด การเรียนรู้เรื่องรูปทรง การ
นับการเปรียบเทียบ การจัดประเภท การจัดหมวดหมู่ และการจัด ลาดับ ผลการวิจัยพบว่า เด็กปฐมวัยทั้ง 2 กลุ่ม มี
ความพร้อมแตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือ กลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โดยเกมการศึกษามีความพร้อมสูงกว่าใน 5 ด้าน
ส่วนกลุ่มที่ได้รับประสบการณ์โดยแบบฝึกหัดมีความพร้อมสูงกว่าในด้านการจัดหมวดหมู่และการจัดประเภท และยัง
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สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กนกพิชญ์ ศรีสวัสดิ์ (2555, หน้า 85) ทาวิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษา
ด้านการเรียงลาดับเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เด็ก
ปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี ที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตาบลพระลับ อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้านการ
เรียงลาดับ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกวาก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียงลาดับ
พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนปนเล่นทาให้นักเรียนมีความสนุกสนาน รู้จักสังเกต
จาแนกแยกแยะ จัดกลุ่มและสรุปประเมิน มีผลทาให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ด้านการเรียงลาดับ
สูงขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีเกมที่หลากหลาย และสามารถเพิ่มความท้าทายให้กับเด็กบางกลุ่มที่สามารถเล่นและเข้าใจ
ได้อย่างรวดเร็ว
2. ในการแนะนาวิธีการเล่นเกมการศึกษา แต่ละเกม ครูควรมั่นใจว่าเด็กเข้าใจวิธีการเล่นเกมแต่ละ
เกมเป็นอย่างดี หากพบว่าเด็กยังไม่เข้าใจหรือมีปัญหา ครูควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็ก
3. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาครูผู้สอนควรแบ่งกลุ่มโดยคละเด็ก ที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน เพื่อให้เด็กฝึกฝนการยอมรับผู้อื่น เป็นการเรียนรู้การเข้าสังคม กล้าพูด กล้าคิด และทาตามกติกา
4. การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาครูผู้สอนควรมีคาถามกระตุ้นให้เด็กได้คิด เพราะคาถาม
เป็นสิ่งเร้าที่ดี จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาการคิด และครูผู้สอนควรเลือกใช้คาถามให้เหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อนาเข้าสู่
กิจกรรม เร้าความสนใจของเด็ก หรือเพื่อทบทวนความจา ในสิ่งที่เด็กเรียนรู้มาแล้ว ก่อนที่จะใช้คาถามระดับสูง
เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการคิดในระดับสูงยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาความสามารถทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการศึกษาในด้านอื่นๆ เช่น
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบ การชั่ง ตวง วัด เป็นต้น
2. ในการท าวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะทางคณิ ต ศาสตร์ ค รั้ ง ต่ อ ไป อาจจะศึ ก ษาวิ ธี ก ารจั ด
ประสบการณ์อื่นๆ เช่น รูปแบบการสอนแบบโครงงาน รูปแบบการสอนแบบ STEM เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาผลการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะด้านอื่นๆของเด็ก
ปฐมวัย เช่น การจัดประสบการณ์โดยใช้เกมการศึกษาพัฒนาความสามารถทางภาษา ความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และความสามารถการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น
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Promoting Speaking Skills of Young Children by Rhymes with Pictures.
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บทคัดย่อ
วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดชองเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจักกิจกรรม โดยใช้
คาคล้องจองประกอบภาพ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่เด็กปฐมวัย ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จานวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิ จกรรมการ
เรียนรู้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ จานวน 10 แผน และแบบประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คา
คล้องจองประกอบรูปภาพ มีทักษะการพูดหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
ค้าส้าคัญ : ทักษะการพูด/คาคล้องจองประกอบรูปภาพ/เด็กปฐมวัย
Abstract
The purpose of this research was to compare the speaking skills of young children before
and after doing the activity by using rhymes with pictures. The subjects used in this research were
16 children who enrolled at the kindergarten 3/ 2 in the second semester of 2021 of Tessaban 2
(Wat Thung Suan). The instruments used in the learning provision activity by using rhymes with
pictures plans and the assessment form of young children’s speaking skills. The data were analyzed
by mean and standard deviation. The results of research showed that young children who received
rhyming with picture learning activities had higher speaking skills after doing the activities.
Keywords : Speaking Skills/Rhymes With Pictures/Young Children
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการพูดหรือการสื่อสารถือว่าเป็นสิ่งจาเป็นกับมนุษย์อย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ทุกคนต้องมีการ
ถ่ายทอดความรู้สึก นึกคิด ตลอดจนแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ออกมาให้คนรอบข้างได้รับรู้โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือใน
การพูดสื่อสารและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว สอดคล้องกับนภเนตร ธรรมบวร (2544, หน้า 113) กล่าวว่า การพูดถือ
เป็นการแสดงออกทางพัฒนาการทางภาษาด้านหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญพอ ๆ กับการเขียนเลยทีเดียว การพูดเป็นการ
รวมประสบการณ์ด้านต่างๆ ของเด็กเข้าด้วยกันอัน ได้แก่ ความรู้สึก ความคิด การรับรู้ ความจาและความรู้ ความ
เข้าใจ จะเห็นได้ว่าการพูดมีความสาคัญและมีบทบาทที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการที่ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) พบ ว่าเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาล 3/2 ไม่สามารถพูดเป็นประโยคยาวได้และมีคลังคาศัพท์ในการเรียบเรียงเป็นคาพูดน้อย ดังนั้น
จากความสาคัญและปัญหาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าควรส่งเสริมทักษะการพูดให้กับเด็กปฐมวัย
ทักษะการพูดเป็นพฤติกรรมทางภาษาที่ควบคู่ไปกับการฟัง เพื่อการสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ เป็น
การเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษา เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความรู้สึก หรือความต้องการของผู้พูดไปยังผู้ฟัง โดย
ใช้ถ้อยคา น้าเสียง และอากัปกิริยา จนเป็นที่เข้าใจกันได้ สอดคล้องกับที่ ไวกอตสกี (Vygotsky, 1986, p.60) กล่าว
ว่า ภาษามีความสาคัญต่อพัฒนาการของมนุษย์ในแง่บุคคลและสังคมหลายทิศทาง ภาษาเป็นสื่อถ่ายทอดมรดกทาง
วิชาการและวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปยังอีกสังคมหนึ่ง จากคนรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นถัดไป ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่
เพิ่มพูนพัฒนาการ ทางสติปัญญาระดับบุคคล สังคมและอารยธรรมของโลก การพูดนับเป็นทักษะหนึ่งของภาษา
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เป็นทักษะในการสื่อความหมาย เป็นทักษะที่บ่งบอกถึงการคิดพื้นฐาน ซึ่งความสามารถด้านการพูดของเด็กคือ
ความสามารถทางภาษาที่เด็กแสดงออกด้วยการใช้ ถ้อยคา ถ่ายทอดความรู้สึก ความต้องการออกมาเป็นภาษาพูด
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและสื่อสารได้อย่าง ถูกต้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ความสามารถทางด้านการพูดคาศั พท์
ความสามารถทางด้านการพูด เป็นประโยคและความสามารถทางด้านการพูดเป็นเรื่องราว ดังนั้นควรส่งเสริมให้เด็ก
มี พั ฒ นาการทางด้ า นการพู ด ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เนื่ อ งจากภาษาเป็ น สิ่ ง ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ การด าเนิ น ชี วิ ต และการเรี ย นรู้
เพราะฉะนั้นเด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมทักษะการพูด ซึ่งสามารถส่งเสริมได้ด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย แต่มี
หนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ กิจกรรมคาคล้องจองประกอบรูปภาพ
คาคล้องจองประกอบรูปภาพ คือ คาที่มีเสียงสระเดียวกัน ถ้ามีตัวสะกดจะต้ องอยู่ในมาตราเดียวกันมีเสียง
วรรณยุกต์ต่างกันได้ มีรูปภาพประกอบคาคล้องจองเป็นการเรียบเรียงภาษาที่ทาให้เกิดความไพเราะสละสลวยการ
เรียนรู้เรื่อง คาคล้องจอง เป็นการฝึกฝนทักษะในการเลือกสรรถ้อยคา เรียบเรียง ภาษา คิดคาสัมผัสซึ่งเป็นพื้นฐาน
สาคัญ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยของ วนิดา โรจนอุดมศาสตร์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดของเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้คาคล้องจองประกอบภาพ โรงเรียนสาม
แยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้คาคล้องจอง
ประกอบภาพพัฒนาให้เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะการพูดสูงขึ้นกว่าก่อนจัดกิจกรรม เนื่องจากการจัด
กิจกรรมโดยใช้คาคล้องจองประกอบภาพเป็นการฝึกให้เด็กได้พูด ได้เปล่งเสียงออกมาจากการท่องคาคล้องจอง การ
สนทนาจากเรื่องและการเล่าเรื่องจากภาพเป็ นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในช่วงกิจกรรเสริมประสบการณ์ ซึ่ง
ส่งผลต่อทักษะการพูดของเด็กแต่ละคน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิวัลย์ อุ่นอ่อน และนภดล จันทร์เพ็ญ
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดสาหรับเด็ก
ปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเปรียบเทียบทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมคา
คล้องจองประกอบภาพด้านการฟังและการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.33/85.59 ซึ่ง
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. ทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการใช้ชุดกิจกรรมคาคล้องจอง
ประกอบภาพสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคาคล้องจองประกอบ
รูปภาพสามารถช่วยสงเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี
จากที่ ม าและความส าคั ญ ของปั ญ หาเกี่ ย วกั บ พั ฒ นาการด้ า นภาษา ทั ก ษะการพู ด และค าคล้ อ งจอง
ประกอบรูปภาพ ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จ ะศึกษาในเรื่อง การส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยใช้ คา
คล้องจองประกอบรูปภาพ ว่าสามารถส่งเสริมทักษะการพูดฃองเด็กปฐมวัยได้หรือไม่ และเพื่อเป็นแนวทาง ในการ
ส่งเสริมทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่สาคัญต่อการเรียนรู้ และการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน และ
อนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดชองเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้คาคล้องจองประกอบภาพ
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง จานวน 49 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง จานวน 16 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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กรอบแนวคิดการวิจัย

คาคล้องจองประกอบ
รูปภาพ

ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการพูดโต้ตอบ
2) ด้านการพูดคาศัพท์
3) ด้านการพูดเป็นประโยค

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการใช้คาคล้องจองประกอบรูปภาพเพื่อส่งเสริมทักษะการพูด ของเด็ก
ปฐมวัย ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง จานวน 49 คน ที่กาลังศึกษาอยู่ชั้น
อนุบาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกาแพงเพชร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ เด็กปฐมวัยชาย-หญิง จานวน 16 คน ที่กาลังศึกษาอยู่
ชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จังหวัดกาแพงเพชร ใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ 10 แผน
แบบประเมินทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย 9 ข้อ
1. ขันตอนการจัดท้าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค้าคล้องจองประกอบรูปภาพ
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาคล้องจองประกอบรูปภาพ และเอกสารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
1.2 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ จานวน 10 แผน ได้แก่ 1) คา
คล้องจองอาหารของเรา 2) คาคล้องจองเพื่อนบ้านของฉัน 3) คาคล้องจองโรงเรียนของหนู 4) คาคล้องจองชุมชน
ของเรา 5) คาคล้องจองอาชีพในฝัน 6) คาคล้องจองกลางวัน - กลางคืน 7) คาคล้องจองสัตว์โลก 8) คาคล้องจองผัก
9) คาคล้องจองผลไม้ 10) คาคล้องจองข้าว
1.3 นาแผนการจัดประสบกาณ์การเรียนรู้กิจ กรรมคาคล้องจองประกอบรูปภาพ ให้ผู้เชี่ ยวชาญ
จานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจัดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบรูปภาพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.19 อยู่ในช่วงระดับมีคุณภาพมาก และได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบรูปภาพตามคา
แนะของผู้เชี่ยวชาญ
1.4 นาแผนการจัดกิจกรรมคาคล้องจองประกอบรูปภาพไปดาเนินการใช้ต่อไป
2. ขันตอนการจัดท้าแบบประเมินทักษะการพูดส้าหรับเด็กปฐมวัย
2.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย
2.2 สร้างคู่มือประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย คาคล้องจองประกอบรูปภาพ
แบบสัมภาษณ์ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินทักษะการพูดของเด็ก ซึ่งทักษะการพูด มีรายละเอียด
ดังนี้
ทักษะการพูด หมายถึง การเปล่งเสียงออกมาเป็นภาษาเพื่อถ่ายทอดความคิด โดยใช้ถ้อยคา ซึ่ง
ทักษะการพูดประกอบด้วย 3 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านการพูดโต้ตอบ หมายถึง เด็กสามารถฟังครูพูดคาคล้องจองจนจบ และพูดโต้ตอบกับครู
ได้สอดคล้องกับคาคล้องจองที่ฟัง
ด้านการพูดคาศัพท์ หมายถึง เด็กสามารถบอกชื่อ ลักษณะ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ
ในคาคล้องจองได้
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ด้านการพูดเป็นประโยค หมายถึง เด็กสามารถพูดเล่าเรื่องเป็นประโยคเกี่ยวคาคล้องจองที่
ฟังได้
เกณฑ์การประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย มีรายละเอียดดังนี้
3 คะแนน หมายถึง เด็กสามารถพูดได้ถูกต้อง ครบถ้วนสอดคล้องกับคาคล้องจองที่ฟัง
2 คะแนน หมายถึง เด็กสามารถพูดได้ถูกต้องสอดคล้องกับคาคล้องจองที่ฟังแต่ไม่ครบถ้วน
1 คะแนน หมายถึง เด็กสามารถพูดได้ถูกต้อง แต่ไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้องกับคาคล้องจองที่
ฟัง
2.3 นาแบบประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าดัชนี
ความสอดคล้ อ ง (IOC) และได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขคู่ มื อ ประเมิ น ทั ก ษะการพู ด ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ตามค าแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีค่าความสอดสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
2.4 นาคู่มือแบบประเมินความสามารถทางการสื่อสารสาหรับเด็กปฐมวัยไปดาเนินการใช้ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งการ ดาเนินการวิจัยออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
(1) ระยะก่อนการทดลอง ผู้วิจัยดาเนิน การประเมินก่อนการจัดกิจกรรม โดยนาชุดแบบประเมิน
ทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 16 คน ใช้เวลา คนละ
15 นาที วันละ 5 - 6 คน เป็นเวลา ทั้งหมด 3 วัน ในช่วงเวลา 9.00 – 10.15 น.
(2) ระยะเวลาดาเนินการทดลอง ผู้วิจัย ดาเนินตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจอง
ประกอบรูปภาพ โดยใช้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจองประกอบ
รูปภาพ 10 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที เวลา 9.00 – 9.30 น.
(3) ระยะหลังการทดลอง เมื่อครบ 10 แผน ผู้วิจัยดาเนินการประเมินหลังการจัดกิจกรรม โดย
นาชุดประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัยชุดเดิม ไปทดสอบกับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 กลุ่มตัวอย่าง จานวน 16
คน ใช้เวลา คนละ 15 นาที วันละ 5 - 6 คน เป็นเวลาทั้งหมด 3 วัน ในช่วง เวลา 9.00 –10.15 น.
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.นาคะแนนที่ได้จากแบบประเมินทักษะการพูดสาหรับเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย โดยรวมก่อนและหลังการทากิจกรรม
ผลการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดชองเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้คาคล้องจองประกอบภาพ
แสดงผลดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการทากิจกรรม
กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนการจัดกิจกรรม
หลังการจัดกิจกรรม

S.D.
0.82
0.53

𝑥̅̅
1.86
2.51

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยหลังการทากิจกรรมสูงกว่าก่อน
การทากิจกรรม ( = 2.51, S.D. = 0.53)
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยรายด้าน ก่อนและหลังการทากิจกรรม
คะแนน
ทักษะการพูด
1.ด้านการพูดโต้ตอบ

ก่อน
𝑥̅̅
1.94

หลัง

S.D.
0.77

𝑥̅̅
2.50

S.D.
0.63
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยรายด้าน ก่อนและหลังการทากิจกรรม (ต่อ)
คะแนน
ทักษะการพูด
1.1 การพูดโต้ตอบกับคุณครู
2. ด้านการพูดค้าศัพท์
2.1 การพูดคาศัพท์
2.2 การบอกรูปร่างลักษณะ
2.3 การบอกความสัมพันธ์
3. ด้านการพูดเป็นประโยค
3.1 การเล่าเรื่องตามจิตนาการเกี่ยวคาคล้องจอง

ก่อน
𝑥̅̅
1.94
1.96
2.81
1.50
1.56
1.50
1.50

หลัง

S.D.
0.77
0.87
0.54
0.63
0.73
0.63
0.63

𝑥̅̅
2.50
2.54
2.94
2.31
2.38
2.44
2.44

S.D.
0.63
0.50
0.25
0.48
0.50
0.51
0.51

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลอง และพบว่าทักษะด้านการพูดเป็นประโยคมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเพิ่ม
มากขึ้นที่สุด พบว่าด้านการพูดเป็นประโยคเรื่องการเล่าเรื่องตามจิตนาการเกี่ยวกับคาคล้องจองค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นที่สุด
สรุปผลการวิจัย
จากการใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการพูดหลังการทากิจกรรม สูงกว่าก่อนทากิจกรรม
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการทดลอง โดย
ใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คาคล้องจองประกอบรูปภาพ ผลการวิจัยพบว่า
การใช้กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะการพูดหลังการทากิจกรรม ( 𝑥̅̅ = 2.51, S.D. = 0.53) สูงกว่าก่อนทากิจกรรม ( 𝑥̅̅ =1.86, S.D. =0.82 ) และ
พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง รวมทั้งพบว่า
ทักษะด้านการพูดเป็นประโยคมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นที่สุด เอการใช้คาคล้อง
จองประกอบภาพพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีทักษะการพูดสูงขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะการใช้คาคล้องจองประกอบภาพจัด
ประสบการณ์ด้วยบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นส่งเสริมให้เด็กพูดอย่างอิสระ ในสถานการณ์ที่เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง ไม่เคร่งเครียด ทาให้เด็กสบายใจเกิดการเรียนรู้และมีแรงจูงใจที่ได้ดู รูปภาพที่มีสีสันสวยงาม
เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น มีความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา การที่
เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครู และเพื่อนทาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าพูดแสดงความคิดเห็น กล้าสนทนา
ซักถามร่วมกับเพื่อนๆ การบอกชื่ออวัยวะส่วนต่าง ๆ ของสัตว์หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของสิ่งของ และการใช้คา
คล้องจองประกอบภาพช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้คาศัพท์ใหม่ รู้ภาษาใหม่ การได้เรียนรู้จากคาง่าย ๆ ประโยคง่าย ๆ
ทาให้เด็กสามารถเข้าใจคาหรือภาษาที่ยากมากขึ้น กล้าพูดกล้าแสดงออกส่งผลทาให้เด็กสามารถพูดสื่อสารให้ผู้อื่น
เข้าใจว่า ใครทาอะไร ที่ไหน อย่างไร ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ที่ผ่านการใช้ภาษาการใช้คาคล้องจองประกอบภาพ
ไม่ใช่การสอนอย่างเป็นทางการเท่าไรนัก เนื่องจากเป็นกิจกรรมเสริมที่จัดขึ้นนอกตารางเรียนใช้เวลาสั้น ๆ ระหว่าง
การปรับตัวเพื่อให้เด็กพร้อมทากิจกรรมอื่นอีกต่อไป จากการวิจัยพบว่าเด็กสามารถพูด เป็นประโยคด้วยคาพูดง่าย ๆ
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ และมีความกระตือรือร้นที่จะพูดสื่อสารอยู่ตลอดเวลา เช่น ก. เอ๋ย ก. ไก่ เลี้ยงไว้ในเล้า ขันปลุกพวก
เรา ตื่นเช้ากันเอย เหตุการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับกุลยา ตันติผลาชีวะ (2551, หน้า 146-147) ที่กล่าวว่าเมื่อเด็ก
พูดได้ จะพูดไม่หยุด เพราะการพูดของเด็กเป็นความต้องการที่จะสื่อสารกับผู้ อื่น แต่เด็กมีถ้อยคาในการสื่อสารที่
ค่อนข้างจากัด จึงพยายามแสวงหาการใช้คาพูดด้วยตนเอง สิ่งเร้าที่มีประโยชน์คือ การเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดถึงสิ่งที่
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ชอบด้วยคาพูดของเขาเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Simpson (1988) พบว่าการพูดของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัด
ประสบการณ์การเล่าตามจินตนาการให้สอดคล้องกับคาคล้องจอง เด็กสามารถถ่ายทอดภาษาได้ชัดเจน เนื่องจาก
ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยมีลักษณะยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ทาให้เด็กพูดแต่สิ่งที่ตนเองพอใจเท่านั้น ครูจึงต้องจัด
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเล่น หรือกระทาพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งนั้นๆ และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พวงพิศ เรืองศิริกุล, ชวนชม เครือเขียว และสุมิตรา ชาตานันท์ (2564) ได้ศึกษาการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์โดยใช้ หนังสือคาคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและ
การพูดสาหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชุดเที่ยวไปในจังหวัด ของหนู มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างหนังสือคาคล้อง
จองประกอบภาพ ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สาหรับนักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการ
ฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคาคล้องจองประกอบภาพ ชุดเที่ยว
ไปในจังหวัดของหนู ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 2/1 โรงเรียนตากสินราชานุ
สรณ์ อาเภอเมือง จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน 23 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) หนังสือคาคล้องจองประกอบภาพ ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของ
หนู เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด้ า นการฟั ง และการพู ด ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2/1 2) แผนการจั ด
ประสบการณ์ประกอบการใช้หนังสือคาคล้องจองประกอบภาพ ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของหนู จานวน 10 เล่ม 3)
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาประสิทธิภาพ
ของหนังสือคาคล้องจองประกอบภาพ ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการ
พูดสาหรับนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 E1 และ E2* เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียน แต่ละคนด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 1.ประสิทธิภาพของหนังสือคาคล้องจอง
ประกอบภาพ ชุดเที่ยวไปในจังหวัดของหนู เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาด้านการฟังและการพูด สาหรับนักเรียนชั้น
อนุบาลปีที่ 2/1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.38 /86.67 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ 2.พัฒนาการทาง
ภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือคาคล้องจองประกอบ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีคาคล้องจองประกอบรูปภาพที่มีความหลากหลาย และเพิ่มความท้าทายให้กับเด็กปฐมวัย
2. ก่อนให้เด็กทากิจกรรมต้องทาข้อตกลงร่วมกันก่อนทุกครั้ง
3. ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการท่องคาคล้องจองในแต่ละหน่วย / เรื่อง
4. ในขณะที่เด็กทากิจกรรมควรสังเกตคาพูดของเด็ก เพื่อนาไปประกอบการประเมินกิจกรรมด้าน
ต่างๆ
5. การแบ่งวรรคตอนในการพูดคาคล้องจอง เนื่องจากเป็นสิ่งที่จะทาให้เด็กสนุกสนาน จาง่าย เมื่อพบ
คาคล้องจองอื่น ๆ เด็กจะสร้างจังหวะของตนเองและทาให้การพูดคาคล้องจองง่ายขึ้นและจาได้เร็วขึน้
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต่ อ ไป การใช้ ค าคล้ อ งประกอบภาพควรเพิ่ ม การวั ด ตั ว แปรด้ า นอื่ น ๆ เช่ น
ความสามารถด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน
2. ควรมีการศึ กษาทักษะการพูดผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรู้แบบต่า งๆ เช่ น การทดลอง
วิทยาศาสตร์ เกมการศึกษา กิจกรรมการละเล่นไทย
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การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
Promoting Creativity of Early Childhood by Using a Series of Activities to Add
with Lines
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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตฯ
ประชากรที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา
2564 โรงเรียนสาธิตฯ จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อง
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จานวน 8 แผน และ 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยนาเครื่องมือ ที่
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คน ตรวจสอบแก้ไข ใช้ระยะเวลาในการทดลองทากิจกรรม 8 ครั้ง เป็นเวลา 8
สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 30 - 40 นาที มีค่าความเชื่อมั่นดังนี้ แบบประเมินสาหรับผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ( IOC ) เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล
และค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน
ผลการวิจัยพบว่า
1. เด็ ก ปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมต่ อ เติ ม ด้ ว ยลายเส้ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ มี ค่ า
ความก้าวหน้ารายบุคคลสูงขึ้นตั้งแต่ 2.3 ถึง 5.9
2. เด็กปฐมวัยก่อยและหลังได้รับการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่า
ความก้าวหน้ารายบุคคลสูงขึ้นตั้งแต่ 2.3 และ 5.9 ตามลาดีบและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่าคะแนนร้อยละ
ความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 60
ค้าส้าคัญ : ความคิดสร้างสรรค์ / กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
Abstract
The purpose of this classroom research study aimed to compare the creativity of preschool
children before and after the activities. by using a series of additional activities with streaks in
Kindergarten Year 2 students at Satit School The study population consisted in 35 male and female
students aged between 4-5 years and studying in Kindergarten Year 2 of the academic year 2021
at Satit School. Promotion of creativity, 8 plans and 2) a measure of creativity of early childhood
children. By using the tool created for 3 experts to check and correct. The duration of the trial
activity was 8 times for 2 weeks, 1 days a week, 30-40 minutes each time. The confidence values
were as follows.The IOC was 1.00. The statistics used in the data analysis were individual
progression percentage and class-wide progress percentage.
The results showed that
1. Preschool children who receive promoting creativity of early childhood by using a series
of additional activities with streaks. Has a higher individual progression from 2.3 to 5.9
2. The preschool children before and after promoting creativity of early childhood by
using a series of additional activities were 2.3 and 5.9 respectively, respectively, and when
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comparing the whole class. It was found that the percentage progression for the whole class was
60.
Keywords : Creativity / Additional activities with streaks
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเกิดสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโคโรน่า ทาให้มีจานวน
ผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจานวนมากเนื่องจากเป็นโรคอุบัติใหม่และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงสาคัญสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal) ซึ่งเป็นรูปแบบการดาเนินชีวิตอย่างใหม่ที่ แตกต่างจากอดีต และส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก
รวมทั้งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่างๆ ตลอดจน
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่ทาให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ทาให้ความเหลื่อมล้าทางการศึกษาถ่างเพิ่ม
มากขึ้น
ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้ทาการศึกษา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์พบว่า มนุษย์ทุก
คนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ด้วย
การสอน ฝึกฝน และการรู้ฝึกปฏิบัติที่ถูกวิธีและมีข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะที
ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น เพื่อให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูงโดยเฉพาะเด็ก
ในช่วงก่อนวัยเรียนหรือช่วง 6 ขวบแรกของชีวิต เพราะเป็นระยะที่เด็กมีจินตนาการสูง ศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรค์กาลังพัฒนาหากเด็กได้รับการจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ต่อเนื่องเป็นลาดับก็ เท่าเป็นการ
วางรากฐานที่มั่นคงสาหรับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยต่อมา (เยาวพา เดชะคุปต์ , 2554, หน้า 8)
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนังถึงความสาคัญของความคิดสร้างสรรค์ที่ระบุไว้ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ข้อที่ 11 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุท ธศักราช 2560 ว่าให้เด็กปฐมวัยมีจิตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กทาได้หลายวิธีเช่น การจัดกิจกรรมประสบการณ์ การสอน การ
ฝึกฝน การทากิจกรรมศิลปะ การวาดภาพ การให้เด็กฟังนิทาน การเล่นเกม ปริศนาคาทาย การตั้งคาถามให้เด็ก
ตอบหลายๆ ทาง การให้เด็กเล่นของเล่นอย่างอิสระ เป็นต้น หลักการสาคัญของวิธีการเหล่านี้ คือเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้คิดจินตนาการและแสวงหาคาตอบด้วยตนเอง
ลั ก ษณะที่ ดี เ ด่ น ของผู้ ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ นั้ น มี อ ยู่ ห ลายประการและที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ก็ คื อ การมี
ความคิ ดริเริ่มเกิดขึ้นในสมองแล้วมี ประดิษฐ์กรรมใหม่ๆ สามารถนาความรู้และประดิษฐ์กรรมนั้นไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ใน ทุกๆ ด้าน โดยก่อให้เกิดการพัฒนา อันจะช่วยอานวยความสะดวกและประโยชน์สุขในการดารงชีวิต
ประจาวันของ มนุษย์มากขึ้น (Torrance, 1962, p.17 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537) บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์
สูงและสามารถนาความคิดสร้างสรรค์นั้นมาทาประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์อย่างมากมาย ล้วนแล้วแต่เป็น บุคคลที่มี
ความกล้าหาญ อดทน และยืนหยัดในความคิด เด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์จะกลายเป็นผู้นาของสังคม สามารถนา
ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตนเองมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ และน าสั น ติ สุ ข มาให้ แ ก่ ม นุ ษ ยชาติ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2557, หน้า 57)
การวาดต่อเติมภาพให้สมบูรณ์เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพราะทาให้เด็ก เกิด
จินตนาการ ยั่วยุ และท้าทายให้อยากลองทาให้เสร็จเป็นรูปเป็นร่างด้วยความคิดที่เป็นอิสระและด้วยความ พอใจ
ของตน นอกจากนั้นยังสิ่งเสริมความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ากัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สงวนศรี ตรีเทพประติ
มา, 2556) เด็กแต่ละคนจะวาดภาพตามความคิดของตน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นในการกล้าคิดและ ยอมรับความแตกต่าง
ของตนจากเพื่อนคนอื่น สร้างเสริมให้เด็กเกิดความมั่นใจ กล้าคิดในสิ่งที่แปลกๆ อันจะ นาไปสู่การคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ต่อไป (อารี พันธ์มณี, 2554, หน้า 45)
จะเห็นได้ว่า ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น มีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้จากการวาดภาพต่อเติมด้วยลายเส้น จะทาให้เด็กเกิดจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ และได้ทาการทดลองใช้กับเด็กอนุบาลปีที่ 2/1 ของโรงเรียนสาธิตฯ พบว่าเด็กส่วนใหญ่ให้ความสนใจ
และสามารถทากิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์ แต่มีนักเรียนบางคนไม่สามารถทากิจกรรมนี้ได้ บางคนให้เพื่อนวาดต่อ
เติมให้ บางคนนั่งเฉยๆ บางคนนาใบงานมาหาครูแล้วบอกว่าทาไม่เป็น ดังนั้น ถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนและพัฒนาที่
ดี เด็กจะพัฒนาความสามารถทางสติปัญญาของตนโดยแสดงออกทางการวาดภาพได้ บุญไทย เจริญผล (2554,
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หน้า 2) ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น สามารถ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กได้อีกทางหนึ่ง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยและเล็งเห็นความสาคัญที่
จะทาให้เด็กมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น เพื่อเปรียบเทียบว่าหลังการจัดกิจกรรมแล้วพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้นหรือไม่และมากน้อยเพียงไร เพื่อนาผลจากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น แ
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรม
ต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของ
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ขันตอนการสร้างและหาคุณภาพแผนการจัดประสบการณ์ได้ด้าเนินการดังนี
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พ.ศ. 2560 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และศึกษาพัฒนาการตามช่วงวัย
2. กาหนดองค์ประกอบของการจัดแผนประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จานวน 8
แผน ซึ่งมีรายละเอียด
1) ชื่อแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2) ชื่อหน่วยการเรียนรู้
3) วัน เดือน ปี
4) ระยะเวลาในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5) จุดประสงค์การเรียนรู้
6) สาระการเรียนรู้
- สาระการเรียนรู้
- ประสบการณ์สาคัญ
7) กิจกรรมการเรียนการสอน
- ขั้นนา
- ขั้นสอน
- ขั้นสรุป
8) สื่อการสอน
9) การวัดและประเมินผล
10) บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรม
3. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้
ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 ชุด
ชุดกิจกรรมที่ 1 ของเล่นของใช้
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ชุดกิจกรรมที่ 2 ขนาด รูปร่าง รูปทรง
ชุดกิจกรรมที่ 3 ต้นไม้ที่รัก
ชุดกิจกรรมที่ 4 ตัวเลขแสนสนุก
ชุดกิจกรรมที่ 5 ผีเสื้อแสนสวย
ชุดกิจกรรมที่ 6 ดอกไม้ที่รัก
ชุดกิจกรรมที่ 7 ธรรมชาติ
ชุดกิจกรรมที่ 8 โลกสวยด้วยมือเรา
4. นาแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของกิจกรรมและจุดประสงค์ทั้งหมด 8 แผน
5. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดประสบการกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย แนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ
6. น าแผนการจั ด ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ง เสริ ม ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที่
ปรับปรุงเหมาะสมแล้ว ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้ นอนุบาลปีที่ 2/1 ที่ไม่ใช่ประชากรที่ใช้ในการศึกษาจานวน 35 คน
เพื่อนาข้อบกพร่องไปปรับปรุง แก้ไขให้สมบูรณ์
2. แบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส้าหรับเด็กปฐมวัย
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ
1.ศึกษาทฤษฎี เอกสารการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กปฐมวัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์
2.สร้า งแบบวัดความคิ ดสร้า งสรรค์ ของเด็ก ปฐมวั ย ประกอบด้ว ย ความคิ ดริเริ่ม และ
ความคิดยืดหยุ่น จานวนทั้งหมด 2 ข้อ
3.นาแบบวัดที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 คนตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (หาค่า
IOC)
4.ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแนะนาไปทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการ
เลือกประชากรเป็นคะแนนก่อนการทดลอง
2. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติม
ด้วยลายเส้น ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน
(พฤหัสบดี) วันละ 30-40 นาที จานวน 8 ครั้ง ช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์
3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยวัดความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิม
ไปทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและค่า
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาคะแนนที่ได้แบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับเด็กปฐมวัย ก่อน
และหลังการทดสอบ มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวัดความสามารถทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
เด็กปฐมวัยโดยและรายด้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ผลการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย แสดงผลดังตารางที่ 1-2
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
ประชากร
ก่อนการทากิจกรรม
หลังการทากิจกรรม

S.D.
0.48
0.23

𝑥̅̅
2.34
5.94

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัด
กิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่าเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการส่งเสริมความคิดสร้า งสรรค์ หลังการทากิจกรรม (𝑥̅̅ = 2.34, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนทากิจ กรรม
(𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) พบว่า ก่อนและหลังการทากิจกรรมของประชากรมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รายด้าน ก่อนและหลังทากิจกรรม
คะแนน
ก่อน

ความคิดสร้างสรรค์
1.ความคิดริเริ่ม
2.ความคิดยืดหยุ่น

𝑥̅̅
1.08
2.91

หลัง
S.D
0.28
0.23

𝑥̅̅
1.09
2.91

S.D
0.28
0.23

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยรายด้านหลังการ
ทากิจกรรมสูงกว่าก่อนการทากิจกรรม และพบว่าด้านความคิดริเริ่มและความคิดยืดหยุ่น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มมากขึ้นที่สุด และเมื่อนาค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์รายด้านก่อนและหลังการทากิจกรรมมาเปรียบเทียบ พบว่า ก่อนและหลังการทากิจกรรมของประชากรมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกัน
สรุปผลการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
จากการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นที่มีต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย พบว่า เด็กปฐมวัยมี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หลังการทากิจกรรม (𝑥̅̅ =2.3, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนทา
กิจกรรม (𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) รวมทั้งหมดพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 /1 หลังการจัดกิจกรรมต่อ
เติมด้วยลายเส้นสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน พบว่า พบว่า เด็กปฐมวัยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หลังการทากิจกรรม (𝑥̅̅ =2.3, S.D = 0.48) สูงกว่าก่อนทากิจกรรม (𝑥̅̅ = 5.94, S.D = 0.23) ที่เป็นเช่นนี้ ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ผลการเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยหลัง
การจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้นสูงกว่าการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 2.3
และ 5.9 ตามลาดับ อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างให้เด็กมีโอกาส
ฝึกฝนและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เด็กได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองจากการวาดภาพอิสระ และ
สร้า งสรรค์ ด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ได้สนุก ได้เรียนรู้สนุกสนานกับงานที่ตัวเองได้ ทาอย่ า งอิสระ
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นอกจากนี้ในกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ยังเสริมให้เด็กรู้จักการใช้เส้นต่าง ๆ ในการวาดภาพ ช่วยกระตุ้นความคิด
สร้างสรรค์ให้กับเด็กอีกทางหนึ่ง โดยเด็กจะวาดภาพต่อเติมจากเส้นที่ตนเองนามาประติดผสมผสานเป็นเรื่องราว
เดียวกันกับกิจกรรมที่ทาในขั้นต้นตามความคิดและจินตนาการของเด็ก เป็นการขยายผลงานทางความคิ ดและ
จินตนาการของเด็กแบบต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เกิดเป็นงานชิ้นเดียวกัน ดังที่ Wallace and Cocaine (1965, pp. 1320) มีความเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นการเชื่อมโยงสัมพันธ์คนที่มีความคิดสร้างสรรค์มากเท่านั้น การลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองทาให้เด็กเกิดความภูมิใจในความสามารถของตนเอง เพราะในการต่อเติมแต่ละครั้งเด็กจะ
คิดสร้างสรรค์สางต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทุกครั้ง อีกทั้งการที่ครูแสดงการชื่นชมด้วยการพยักหน้า การปรบมือ และตั้งใจฟัง
เด็กเล่าเรื่องจากภาพ ทาให้เด็กรู้ สึกว่าตัวเองมีความสาคัญ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
ตอบสนองที่ดี เป็นวิธีการเสริมแรง วิธีหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กให้สูงขึ้น
2. ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น คะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 60 แสดงว่ากิจกรรมต่อเติม
ด้วยลายเส้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ จากการจัดกิจกรรมให้เด็กนั้นในช่วง
สัปดาห์แรกเด็กยังวาดรูปตามเพื่อน หรือวาดตามรูปที่ครูวาดเป็นตัวอย่าง แต่ จากการจัดกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่ง
ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึงสัปดาห์สุดท้าย เด็กเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาสนา
ประจงหัตถ์. (2557) ศึกษาเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2
ก่อนและหลังการทากิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ 2) เปรียบเทียบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลชั้นปีที่ 2 หลังการทากิจกรรมศิลปะการต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ ในแต่ละช่วงสัปดาห์ตลอดการทดลองและ
3) เปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลชั้นปีที่ 2 ระหว่างเพศชายและเพศหญิงหลังการทากิจกรรมศิลปะ
การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ ผลการวิจัย พบว่า เพศหญิงมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดริเริ่ม ด้าน
ความคล่องแคล่ว ด้านความยืดหยุ่น และด้านความละเอียดลออมากกว่าเพศชายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ครูต้องเข้าใจ
องค์ประกอบของการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แต่ละชิ้นงานของกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น
2. ครูควรมีการกระตุ้นและกล่าวให้คาชมเชย เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการทากิจกรรม
3. ครูปฐมวัยควรริเริ่มออกแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ของเด็ก
ปฐมวัยในด้านต่าง ๆ
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไม่ควรยึดติดกับกิจกรรมเด็กเดียว เพื่อเปิดโอกาส
ให้เด็กได้แสดงออกทางผลงานได้อย่างหลากหลายเต็มที่
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดกิจกรรมต่อเติมด้วยลายเส้น ทั้งกลุ่มและรายบุคคล ที่มีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
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การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนือมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
Promoting the Development of Fine Motor Skills Eayly Childhood
by Using a Set of Activities Tearing and Patching
นุชจณี อู่ทอง1 และอัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล2
Nutjanee Outone1 Athaneeya Sajjapatanakul2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตฯ ประชากร
ที่ศึกษา คือ เด็กปฐมวัยชาย - หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และกาลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิต(วังยาง) จานวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก จานวน 8 แผน 2) แบบทดสอบวัดพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก จานวน 8 กิจกรรม
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าร้อยละความก้าวหน้า
ผลการวิจัยชั้นเรียนพบว่า พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก
และการปะ โดยภาพรวมมีร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า
ร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2
ค้าส้าคัญ : ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ / พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
Abstract
This classroom research study aims to To compare the development of fine motor
muscles before and after the activity by using the tearing and patching activities of Kindergarten
Year 2 students at Satit School The study population consisted of 35 pre-primary males and
females aged between 4-5 years and studying in Kindergarten Year 2 of the academic year 2021 at
Satit School (Wangyang). 8 plans of small hand muscles 2) a test to measure the development of
fine motor skills of 8 activities. Statistics used for data analysis. Finding the Progression Percentage
The results of the class research revealed that Development of fine motor skills in early
childhood By using a series of tearing and patching activities, the overall percentage progression of
all students increased. and when comparing the entire class It was found that the percentage of
progress for the whole class was 27.2
Keywords : Tear and patch activity set,fine motor development of early childhood children
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ปัจจุบัน โควิด 19 ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาที่ตามมาอย่างหนึ่ง คือระบบ
สาธารสุขที่แบกรับไม่ไหว เราจึงเห็นข่าวการล้มป่วย และเสียชีวิต จากการไม่ได้รับการรักษาอย่างที่ ควรจะเป็น
เกิดขึ้นมากมายรวมถึงระบบการศึกษาที่ส่งผลกระทบทาให้มีมาตราการให้นักเรียน เรียนออนไลน์ทาให้ระบบ
การศึกษาล้มเหลวและเด็กล่าช้าต่อการศึกษาทาให้เด็กไม่ได้รับการพัฒนาด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเท่าที่ควรตามมา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการพัฒนาการของชีวิตมนุษย์และการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัด
เล็กของเด็กปฐมวัยจะมีผลต่อการวางรากฐานที่สาคัญต่อบุคลิกภาพที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และเป็นการมุ่งส่งเสริม
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และสนับสนุนการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย (เยาวนุช
ทานาม, 2550, หน้า 1) ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาและได้รับการกระตุ้นด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะช่วยเสริมความพร้อม
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์-สังคม และ สติปัญญาของเด็กปฐมวัยกาลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยมีการส่งเสริมพัฒนาไป
ทางที่ถูกต้อง การส่งเสริมโอกาสและการวางรากฐานทางการพัฒนาที่มีคุณภาพแก่ตัวเด็ก จึงเป็นสิ่งจาเป็นมาก
ดังนั้นการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แก่เด็กปฐมวัยไม่จาเป็นต้องพัฒนาการแค่ในชั้นเรียน หากเด็กได้รับ
การส่งเสริมและช่วยเหลืออย่างถูกวิธี จะทาให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปอย่ างสูงสุด
(แปลน ฟอร์ คิดส์ ,2557)
การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้การทางานของ
กล้ามเนื้อมือและตาให้ทางานสัมพันธ์กันได้ดี ความชานาญในการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก โดยผ่าน
จากการทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่ าจะเป็นการฉีก ปะ ตัด พับกระดาษ ร้อยลูกปัด การปั้น การขีดเขียนอิสระ ฯลฯ
(พิณพิรุณ วิภาพ, 2562) การพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กมีความสาคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
เพราะการฝึกให้เด็กใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก นอกจากเป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อนิ้วมือของเด็ก ๆ ให้แข็งแรง ใช้งานได้
อย่างคล่องแคล่วแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้มือข้างที่ถนัดในการเขียนหนังสือต่อไป เมื่อถึงวัยที่
เหมาะสม เพราะหากเด็ก ๆ ไม่ได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กอย่างถูกวิธี และไม่มีความพร้อมมากพอ อาจ
ส่งผลให้เด็ก ๆ ไม่สามารถทาสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
ของเด็กปฐมวัย ควรพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ควรเร่งรัด (แปลน ฟอร์ คิดส์, 2557)
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สามารถนามาพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กได้เป็นอย่างดี และ
กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สารวจ ค้นพบและได้ทดลองกับวัสดุต่าง ๆ นามาเป็นสื่อ
ประกอบในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพราะการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัยต้องอาศัยสิ่งเร้าที่อยู่ในรูปของสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นตัวเร้าความสนใจในการทากิจกรรม (บุบผา มณีกุล ,2561) กิจกรรม
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้
ศิลปะในการส่งเสริมพัฒนากล้ามเนื้อมือให้แข็งแรงและการประสานสัมพันธ์ระหวางมือกับตาเพื่อเป็นพื้นฐานทักษะ
การเขียนที่ดีต่อไป
กิจ กรรมการจั ดการเรียนรู้ที่ช่ วยพัฒนากล้า มเนื้อมือมัดเล็กในเด็กปฐมวัยมีหลากหลายประเภทซึ่ ง มี
นักวิชาการหลายท่านได้ทาการศึกษา พบว่า มีกิจกรรมหลายประเภท สามารถช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กในเด็ก
ปฐมวัยได้ หนึ่ง ในนั้น คื อ ชุ ดกิจ กรรมการฉีก และการปะ ที่จ ะส่ง เสริมพัฒนาการของเด็ กได้เป็นอย่า งดี ช่ วย
เสริมสร้างประสบการณ์ทางศิลปะ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เด็กได้สัมผัสกับสื่อวัสดุต่าง ๆ ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
เด็ ก ได้ รู้ จั ก แสวงหาความรู้ ด้ว ยตนเอง ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะว่ า กิ จ กรรมศิ ลปะสร้า งสรรค์ เป็ น กิ จ กรรมที่ ช่ ว ยเด็ก ให้
แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะ การฉีก การปะให้เป็นรูปร่าง
ตามจิตนาการ การประดิษฐ์หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะกับพัฒนาการ เพราะศิลปะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพทางกล้ า มเนื้ อ มื อ มั ด เล็ ก ของเด็ ก ได้ เ ป็ น อย่ า งดี บุ บ ผา มณี กุ ล (2561) ได้ ก ล่ า วถึ ง
พัฒนาการทางศิลปะว่าเป็นพัฒนาการควบคู่ทั้งด้านความคิดและทักษะพัฒนาการทางศิลปะของเด็กมีความพิเศษ
กว่าของผู้ใหญ่ในเรื่องความสามารถทางกาย ด้านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว รวมทั้งความสามารถด้าน
กล้ามเนื้อมือกับตาประสาทสัมพันธ์กัน และทักษะการคิดและแสดงออกทางจินตนาการ ซึ่งมีค่าต่อพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ และความคิดเชิงบวกอีกทั้งผกากานต์ น้อยเนียม (2556) พบว่ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ช่วยให้เด็ก
ปฐมวัยมีสมาธิสูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากิจกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะชุดกิจกรรม การฉีก และการปะ จะช่วยส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยมีทักษะการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กสูงขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยการจัด
กิจกรรมชุดกิจกรรมการฉีก ปะ จะส่งผลให้เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปี่ที่ 2/2 โรงเรียนสาธิต(วังยาง) ที่ขาดทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ได้รับการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กไปทางที่ดี และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือก
ตัดสินใจ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาด้วยตนเอง และผ่อนคลายอารมณ์ ผ่านการทางานศิลปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก
และการปะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต (วังยาง)
ขอบเขตการวิจัย
ด้านเนือหา
การใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น : ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
ตัวแปรตาม : พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จานวน 35 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
ชุดกิจกรรมการฉีก
และการปะ

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มือมัดเล็ก
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย

วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก
และการปะ ของระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนสาธิตฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตอนของการวิจัยดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. ตัวแปรที่ศึกษา
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี และกาลังศึกษา
อยู่ในชั้นอนุบาลปีที่ 2 /2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตฯ จานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบการส่ง เสริมพัฒนาการด้า นกล้า มเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย (Pretest) และ
(Posttest)
2. แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์
1) ชื่อแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
2) ชื่อหน่วยการเรียนรู้
3) วันเดือนปี
4) ระยะเวลาในการจัดประสบการะการเรียนรู้
5) จุดประสงค์การเรียนรู้
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6) สาระการเรียนรู้
-สาระที่ควรรู้
-ประสบการณ์สาคัญ
7) กิจกรรมการเรียนการสอน
-ขั้นนา
-ชั้นสอน
-ขั้นสรุป
8) สื่อการเรียนรู้
9) การวัดและประเมินผล
10) บันทึกหลังการจัดกิจกรรม
3. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
โดยใช้ชุดกิจกกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 8 กิจกรรม
1) สีของผลไม้
2) ตัวเลขบนนาฬิกา
3) ประโยชน์ของรูปร่าง รูปทรง
4) ลักษณะของผีเสื้อ
5) กิจกรรมวันปีใหม่
6) ลักษณะของโลก
7) ลักษณะของดอกไม้
8) สัตว์บก
4. นาแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความ เหมาะของแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
5. นาความคิดเห็นจากแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านมาหาค่าเฉลี่ย (𝑥̅̅) และแปลความหมายโดยการกาหนดเกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 5
ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 19 หมายถึงมีคุณภาพในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 351-450 หมายถึงมีคุณภาพในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1,50 หมายถึงมีคุณภาพในระดับน้อยที่สุด
ปรากฏว่าผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยมีค่าเฉลี่ยความ เหมาะสม (𝑥̅̅) เท่ากับ 4.91 อยู่ในค่าเฉลี่ยระว่าง 4.51-5.00 หมายถึงมีคุณภาพในระดับมาก
ที่สุด
6. ปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ชุดกิจกรรมการฉีก ปะ ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญที่ให้แก้ไข
ดั ง นี้ ใ นการเขี ย นแผนการจั ด ประสบการณ์ นั้ น หากจุ ด ประสงค์ ตั้ ง ไว้ 2 ข้ อ หลั ง จากจั ด กิ จ กรรมทั้ ง 4 ข้ อ ตาม
จุดประสงค์ผลการประเมินจะต้องมีให้ครบทั้ง 2 ข้อและขั้นสอนครูควรอธิบายและอ่านคาชี้แจ้งให้เด็กฟังก่อน ทุก
ครั้งในการทากิจกรรม
7. น าแผนการจั ดประสบการณ์ กิจ กรรมศิ ล ปะสร้ า งสรรค์ ที่ไ ด้ ปรั บปรุง แก้ ไขแล้ วไปจั ด ทาฉบับ
สมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้จัดกิจกรรมการสอนเด็กปฐมวัยต่อไป
1) การสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบการฉีกและการปะเพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการสอนในการใช้แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมเราการศึกษา
โดยดาเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดประสบการณ์กิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี พุทธศักราช 2560 และศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก เพื่อสร้างแบบทดสอบในการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
มือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ใน 1 ชุด จะมี 4 กิจกรรม รวมทั้งหมด 8 กิจกรรม
โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบทดสอบการฉีก ปะเศษวัสดุลงใบงาน
-ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน 2.25 ซม. ติด รูปภาพไม่ออก
นอกกรอบที่กาหนด และทาเสร็จภายในเวลา 40 นาที
-ระดับคะแนน 2 หมายถึง คะแนนกรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน 2.25 ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอก
กรอบที่กาหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และทาได้เกินครึ่งหนึ่ง
-ระดับคะแนน 1 หมายถึง คะแนนกรณีเด็กฉีกได้ชิ้นละไม่เกิน 2.25 ซม. ติดรูปภาพไม่ออกนอก
1
กรอบที่กาหนดหรือออกนอกกรอบเล็กน้อย และทาได้เกิน
4

1

-ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กทาได้ไม่ถึง ภายในเวลา 40 นาที หรือเด็กไม่ให้
4
ความร่วมมือในการทากิจกรรม
ชุดที่ 2 แบบทดสอบการฉีก ปะ ติดเศษวัสดุตามรอยเส้น
-ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กทาได้ครบตามที่กาหนดและเสร็จภายในเวลาที่
กาหนด
-ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กทาได้ครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่กาหนดแต่ไม่ครบตามที่
กาหนดหรือไม่เสร็จภายเวลาที่กาหนดให้
1
-ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กทาได้ตั้งแต่ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกณฑ์ที่
4
กาหนด และไม่เสร็จภายในเวลาที่กาหนดให้
-ระดับคะแนน 0 คะแนน หมายถึง กรณีเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือทาไม่ได้เลย
3) นาแบบแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวนทั้ง 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาลงความคิดเห็นว่ าสอดคล้องกับพัฒนาการที่วัดหรือไม่ และตรงตามนิยามศัพท์ โดย
กาหนดเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
+1 ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือความสอดคล้อง
0 ถ้าไม่แน่ใจว่าเครื่องมือมมีความสอดคล้อง
-1 ถ้าแน่ใจว่าเครื่องมือไม่สอดคล้อง
4) นาแบบทดสอบการฉีก และการปะที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านมาคานวณหาดัชนีความ
สอดคลล้อง (IOC) พบว่าค่า IOC โดยรวมของแบบประเมินความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง มีค่าเท่ากับ 1.00
หมายความว่าเครื่องมือมีความสอดคล้อง
5) นาแบบทดสอบการฉีก และการปะ ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมสอนเด็กปฐมวัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนาแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยในขั้นตอนการ
เลือก ประชากรเป็นคะแนนก่อนการทดลอง
2. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้ชุดกิจกรรมการปะ
และการฉีก ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ มีทั้งหมด 8 กิจกรรม ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1
วัน (พฤหัสบดี) วันละ 30-40 นาที จานวน 8 ครั้ง ช่วงเวลากิจกรรมสร้างสรรค์
3. หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้วิจัยวัดความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยฉบับเดิม
ไป ทดสอบเด็กปฐมวัยอีกครั้ง โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคลและค่า
ร้อย ละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียน
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 แผนการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ครั้งที่ 1
1
2
3
4
5
6
7
8

กิจกรรม

เวลา
40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที
40 นาที

สีของผลไม้
ตัวเลขบนนาฬิกา
ประโยชน์ของรูปร่าง รูปทรง
ลักษณะของผีเสื้อ
กิจกรรมวันปีใหม่
ลักษณะของโลก
ลักษณะของดอกไม้
สัตว์บก

ช่วงกิจกรรม
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมสร้างสรรค์

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้สูตรคานวณหาค่าร้อยละความก้าวหน้ามีสูตรคานวณดังนี้
สูตรคานวณค่าร้อยละความก้าวหน้ารายบุคคล
คะแนนหลังการทดลอง – คะแนนก่อนการทดลอง X 100
คะแนนเต็ม
สูตรคานาณค่าร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนมีสูตรคานวณ ดังนี้
1.หาค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลอง โดยใช้
สูตรหาเฉลี่ย ดังนี้
∑𝑥

𝑥̅̅ =
𝑁
2.แทนสูตร คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน – (ลบ) คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 𝑋 (คูณ) 100÷(หาร)
ด้วยจานวนเต็ม
สรุปผลการวิจัย
ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการการเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีก และการปะ
ก่อนและหลังการ จัดกิจกรรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ
5.31 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2
ตารางที่ 2 จานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามเพศ
ระดับชัน
ชั้นอนุบาล 2/2

เพศ

รวม

ชาย
19

หญิง
19

35

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
เลขที่
1
2
3
4

ชื่อ-สกุล
เด็กชายA
เด็กชายB
เด็กชายC
เด็กชายD

คะแนน
ก่อน
3
4
4
5

คะแนน
หลัง
5
6
6
6

ผลต่าง
คะแนน
2
2
2
1

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
33
33
33
16
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม (ต่อ)
เลขที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29.
30
31
32
33
34
35

ชื่อ-สกุล
เด็กชายE
เด็กชายF
เด็กชายG
เด็กชายH
เด็กชายI
เด็กชายJ
เด็กชายK
เด็กชายL
เด็กชายM
เด็กชายN
เด็กชายO
เด็กชายP
เด็กชายQ
เด็กชายR
เด็กชายS
เด็กหญิงT
เด็กหญิงU
เด็กหญิงV
เด็กหญิงW
เด็กหญิงX
เด็กหญิงY
เด็กหญิงZ
เด็กหญิงAB
เด็กหญิงAA
เด็กหญิงAC
เด็กหญิงAD
เด็กหญิงAE
เด็กหญิงAF
เด็กหญิงAG
เด็กหญิงAH
เด็กหญิงAU

คะแนน
ก่อน
3
5
5
3
3
5
5
4
4
5
3
3
4
3
4
4
5
3
4
5
3
3
3
5
3
5
4
4
3
3
3

คะแนน
หลัง
5
6
6
6
5
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
6
6
4
5
6
4
6
6
6
5
6
6
5
6
6
5

ผลต่าง
คะแนน
2
1
1
3
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
3
3
1
2
1
2
1
3
3
2

ร้อยละ
ความก้าวหน้า
33
16
16
50
33
16
16
33
33
16
33
33
16
33
16
33
16
16
16
16
16
50
50
16
33
16
33
16
50
50
33

จากตารางที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน ตั้งแต่ 16 ถึง
50 แสดงว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดการฉีก
และการปะ มีคะแนนร้อยละ ความก้าวหน้าสูงขึ้น ดังตารางที่ 4
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลคะแนนร้อยละความก้าวหน้าของนักเรียนทั้งชั้นเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัด
กิจกรรม
3.85

คะแนนเฉลี่ยหลังการจัด
กิจกรรม
5.31

คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทังชัน
เรียน
27.2

จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ 5.31
ตามลาดับและเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2
แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
6

5.31

5
4

3.85

3

คะแนนก่อนเรียน

2

คะแนนหลังเรียน

1
0
คะแนนก่อนเรียน

คะแนนหลังเรียน

ภาพที่ 2 คะแนนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
จากภาพที่ 2 พบว่าค่าร้อยละเฉลี่ยคะแนนก่อนการจัดกิจกรรม และหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ
5.31 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียนพบว่าคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและ
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมฉีก ปะ ชั้น
อนุบาล 2/2 โรงเรียนสาธิต(วังยาง) หลังการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการฉีก และ
การปะ ผลการศึกษาวิจัยชั้นเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมเท่ากับ 3.85 และ
5.31 ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบทั้งชั้นเรียน พบว่า คะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 ที่เป็น
เช่นนี้ ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก
ปฐมวัย หลังการจัด กิจกรรมการฉีก และการปะ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม โดยมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้ง
ชั้นเรียนเท่ากับ 3.85 และ 5.31 ตามลาดับ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ เป็นกิ จกรรมที่ส่งเสริมถือ
เป็นกิจกรรมที่จะช่วย พัฒนาความสามารถทางด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กให้แก่เด็ก ทั้งการฉีก และการปะ เป็นการ
เปิดโอกาสให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากการลงมือกระทาและปฏิบัติจริงกับสื่อ อุปกรณ์ ทาให้เด็กเข้าใจ และรวบรวม
ประสบการณ์ ทั้งหมดเข้าด้วยกัน (พิ ณพิรุณ วิภาพ, 2562) โดยการลงมือกระทากับวัตถุโดยตรงเป็นสาคัญ และ
กิจกรรมการฉีกและการปะ เป็นกิจกรรมที่ต้องสัมผัสด้วยมือของเด็กเอง ซึ่งในขณะที่เด็กทากิจกรรมการฉีก และการ
ปะ เด็กได้พัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับเพียต์เจ ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้จากการกระทา
กับสื่อวัสดุด้วยตนเอง กิจกรรมการฉีก และการปะ จึงมีความสาคัญต่อพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก
นับได้ว่าเป็นสื่อที่สาคัญอีกประการหนึ่งที่ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยคอยให้ความช่วยเหลือ
ตลอดเวลาในระหว่างการทากิจกรรมเป็นรายบุคคล จึงส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่สูงขึ้น
ทาให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการการฉีก และการปะ คะแนนเฉลี่ยหลัง
การทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและมีคะแนนร้อยละความก้าวหน้าทั้งชั้นเรียนเท่ากับ 27.2 แสดงว่า กิจกรรมการ
การฉีก และการปะ เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได้ จากการจัดกิจกรรมให้เด็ก
นั้นในช่วงสัปดาห์แรกเด็กบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวิธีในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีทักษะวิธีในการฉี ก และการปะ ทา
ชิ้นงานของตนเองเพื่อให้ชิ้นงานของตนเองออกมาสวยงาม และยังควบคุมกล้ามเนื้อมือมัดเล็กในการฉีก และการปะ
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่จากการจัดกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์สุดท้าย เด็กเริ่มมีพัฒนาการ
ด้านกล้ามเนื้อมือมัดเล็กเพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมทิศทางของมือได้ไปในทางที่ดี ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมการ
ฉีก และการปะทาให้สามารถ ดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยได้ เด็กปฐมวัยได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ
มีส่วนร่วมในการทา กิจกรรม ทาให้เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กที่ดียิ่ง ขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ รวิพร ผาด่าน (2557) ศึกษา เรื่อง“ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยและเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมใช้ชุดกิจกรรมฉีก ปะ ผลการวิจัย พบว่า เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กที่ดี
ขึ้น แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการฉีก และการปะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็ก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ครูควรมีบทบาทในการดูแลให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนาเมื่อเด็กต้องการ และมีการกล่าวให้คา
ชมเชย เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจในการทากิจกรรม
2. การจั ดกิจ กรรมการฉีก และการปะ ควรจั ดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัด
กิจกรรม โดยจัดสถานที่ในการทากิจกรรมต้องพร้อม สะดวก อุปกรณ์เพียงพอต่อเด็ก
3. เมื่อทากิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วครูผู้สอนควรแนะนาให้เด็กนักเรียนช่วยกันเก็บอุปกรณ์ ทาความ
สะอาดบริเวณที่ตนเองทาให้เรียบร้อย
4. ก่อนนาแผนการกิจกรรมไปใช้ครู ผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดกิจกรรมโดยละเอียด เพื่อที่จะได้
นาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเตรียมสื่อประกอบการจัดประสบการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลให้การ จัด
ประสบการณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ว่าเด็กปฐมวัยในช่วงอายุไหนมี
พัฒนาการเป็นอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาและวิจัยผลของการจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ ทั้งกลุ่มและรายบุคคล ที่มีผล
ต่อ การพัฒนาการกล้ามเนื้อมือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
3. การจัดกิจกรรมการฉีก และการปะ สามารถที่จะพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ทักษะทาง
ภาษา ทักษะทางสังคม ทักษะทางอารมณ์ ทักษะการสังเกต เป็นต้น
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ความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
Students' satisfaction and preparation for online mathematics teaching
and learningin the subjects in the mathematics course
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยศึกษาจากประชากรซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวน 56 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 1) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าความเที่ยงตรงของคาถามสูง (IOC) และมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.98 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเนื้อหาการเรียน และด้านเวลาการเรียน 2) นักศึกษามีความ
พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการคานวณความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่ าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านแอป
พลิเคชันที่ใช้เรียน
ค้าส้าคัญ: ความพึงพอใจ / ความพร้อม / การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
Abstract
The objective of this study was 1) to study the satisfaction with the online teaching and
learning management in mathematics courses. 2) To study the readiness of students towards online
teaching and learning in mathematics courses. The study consisted of a population of 56
mathematics students using a questionnaire. The results showed that. 1) Students are satisfied with
the online teaching and learning management. Overall, it's at a high level. The question integrity
value ( IOC) was high and the confidence value was 0. 98. The aspect with the highest mean was
the content aspect. and learning time. 2) Students are ready for online teaching and learning
management. Overall, it's at a high level. The data were analyzed by calculating the frequency,
percentage, mean and standard deviation when considering each aspect. It was found that the
aspect with the highest mean was the application aspect.
Keywords: satisfaction / preparation / online teaching and learning
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ในปัจ จุ บันมีการแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือเรียกอีกชื่ อว่า โควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019, COVID-19) ซึ่งเป็นไวรัสที่มีการแพร่เชื้อจากคนสู่คน ในลักษณะเดียวกับไข้หวัดใหญ่โดยผ่านการติด
เชื้อจากละอองเสมหะจากการไอจาม ปัจจุบันเชื้อมีการแพร่ระบาดไปหลายประเทศทั่วโลก ทาให้พบผู้ติดเชื้อและ
เสียชีวิตเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดมาตรการในการควบคุมดูแลและป้องกันเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่ง
มาตรการดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม ได้ อ อกประกาศ เรื่ อ ง
มาตการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ฉบับที่ 11 : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
ป้องกันการแพร่ประบาดของเชื้อไวรัสโควิ ด 19 คือให้งดการเรียนการสอนในสถานที่ หรือกิจกรรมใดๆ และใช้
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มาตรการการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ให้ทางานในรูปแบบออนไลน์รวมถึงการเรียนการสอนให้ใช้
มาตรการเดียวกัน (กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, 2564)
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก ซึ่งเหมาะกับการนามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษาในปัจจุบันนี้จึงทาให้เกิดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ขึ้น การเรียนการสอนรูปแบบ
ออนไลน์ผู้เรียนและผู้สอนจะสื่อสารกันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็น
ต้น ซึ่งผู้สอน และผู้เรียนไม่จาเป็นต้องไปยังสถานศึกษา ทาให้เกิดการเรียนในรูปแบบการสอนสดโดยรูปแบบนี้จะ
เรี ย นผ่ า นโปรแกรมและแอปพลิ เ คชั น Microsoft Team Zoom Cloud Meetings หรื อ Google Meet ซึ่ ง ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนิยมใช้ Microsoft Team ในการเรียน และการเรียนในรูปแบบนี้ทาให้พบปัญหา
เรื่องสัญญานอินเตอร์เน็ตที่ไม่เสถียรทาให้เรียนไม่ต่อเนื่อง และนักศึกษาบางคนไม่สามารถเข้าเรียนได้ การเรียนใน
รูปแบบคลิปสอน ซึ่งรูปแบบนี้มีข้อดีคือนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ แต่ผู้เรียนกับผู้สอนไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
นักศึกษาไม่สามารถซักถามในข้อสงสัยที่นักศึกษาสงสัยต่อเนื้อหาในวิดีโอ ณ ขณะนั้นได้ และความรู้สึกไม่เหมือนกับ
เรียนในห้อง
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 นั้นถือว่าเป็นเรื่องใหม่
ของการศึกษาเมื่อเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนผู้สอนสามารถจัดทาแผนการเรียนการสอนได้ทันสมัย และให้ผู้เรียน
เข้าถึงข้อมูลจากการค้นหาเพิ่มเติมได้ ลดเวลาการเดินทาง ช่องทางสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนได้สะดวก แต่มี
ข้อเสียคือเป็นการสื่อสารทางเดียวมีโอกาสเกิดความผิดพลาดในการรับรู้ การเข้าถึงอุปกรณ์ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น
โทรศั พท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีข้อกาจั ด ผู้เรียนไม่มีสมาธิเป็นต้น (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2563) ดังนั้นความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาจึงมีความสาคัญต่อการเรียนการสอนออนไลน์ทา
ให้เราทราบถึงปัญหา และอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดั้งนั้นเราจึงควรสอบถามเพื่อจัดการกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลของความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาเป็นผลของการแสดงออกถึงความคิดเห็นของนักศึกษา
แต่ละคนโดยผลประเมินความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการหรือทาให้
บรรลุเป้าหมายได้ผู้ วิจัยจึงเห็นความสาคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนออนไลน์ว่าส่งผลกระทบต่อ
ทัศนคติ ความรู้สึก และความต้องการของนักศึกษาจึงได้ศึกษาความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนการสอนออนไลน์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามต่อไป
เนื่องจากวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมี
ประกาศงดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ต้องปรับการเรียนการสอนจากการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทาให้อาจารย์
บุคลากร และนักศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนในรูปแบบใหม่ ซึ่งการเรียนการสอนออนไลน์ของ
นักศึกษาต้องมีการปรับตัวต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่ว งการเปลี่ยนแปลงนี้ ซึ่งความพึงพอใจของนักศึกษา
และความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นี้สามารถนาไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ไห้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การเรียนรู้แบบออนไลน์
- ด้านผู้สอน
- ด้านเนื้อหาการเรียน
- ด้านเวลาการเรียน
- ด้านอุปกรณ์ และ application
- ด้านค่าใช้จ่าย

ความพึงพอใจและความพร้อมของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตโครงงาน
ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ปีการศึกษา 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1-4 จานวน 56 คน
เครื่องมือที่ใช้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ออนไลน์ในช่วงโควิด 19 แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป็นแบบตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษา วิชาที่ ลงทะเบียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานที่ที่ใช้
เรียน และอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูป แบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ส่วนที่ 4 ข้อมูลข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นคาถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์บรรยายคาตอบ
วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1 - 4 จานวน 56 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามออนไลน์ แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปีที่กาลังศึกษา วิชาที่ลงทะเบียน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สถานที่ที่ใช้เรียน และอุปกรณ์การเรียน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ความเที่ยงตรงโดยให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแบบสอบถามกับจุดประสงค์ (IOC) และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยวิธีของ ครอนบัค (Cronbach Alpha
Procedure)
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษาตารางเรียนของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เพื่อวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์โดยใช้ Google Form
3. เก็บข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โดยการส่งลิงค์
ของแบบสอบถามให้กลุ่มห้องของแต่ละชั้นปี
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบในแบบสอบถามเพื่อคั ดเลือกแบบสอบถาม ซึ่ง มีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 56 คน คิดเป็นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดย
ความถี่ ร้อยละ 2.ข้อมูลความพึงพอใจและความพร้อมของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยมีดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด
1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย
2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง
3.51 – 4.50 หมายถึง มาก
4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการศึ กษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิช าใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 1 - 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในแต่ละด้านของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.
4.

ด้านผู้สอน
ด้านเนื้อหาการเรียน
ด้านเวลาการเรียน
ด้านอุปกรณ์/ application สาหรับสอนออนไลน์
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( 𝛍)
(𝐒. 𝐃. )
4.13
0.68
4.19
0.69
4.19
0.73
4.14
0.77
4.17
0.72

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจในแต่ละด้านของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านเนื้อหาการเรียน และด้านเวลาการเรียน
(μ = 4.19) รองลงมาคือ ด้านอุปกรณ์/ application สาหรับสอนออนไลน์ (μ = 4.14) และสาหรับด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นได้แก่ ด้านผู้สอน (μ = 4.13)
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านผู้สอน
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ความพึงพอใจ
ผู้สอนมีวิธีการนาเข้าบทเรียนที่น่าสนใจช่วยให้
นักศึกษารู้จุดประสงค์
ผู้สอนมีความเข้าใจในเนื้อหา
ผู้สอนมีการประเมินผลหลายรูปแบบ นักศึกษา
ทราบวิธีการวัดและประเมินผล
ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในเนื้อหาที่จะสอน
ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ตอบคาถาม
ผู้สอนสามารถใช้อุปกรณ์สาหรับสอนออนไลน์ได้
สอนอย่างมีขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรง
ประเด็น
มีการยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจ
สอนครบตามเนื้อหาที่กาหนด
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

(𝛍)

(𝐒. 𝐃. )

4.09

0.67

มาก

4.27

0.70

มากที่สุด

4.02

0.56

มาก

4.11

0.68

มาก

4.13

0.69

มาก

4.09

0.69

มาก

4.20

0.75

มากที่สุด

4.16
4.16
4.13

0.63
0.73
0.68

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา
ในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านผู้สอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ ผู้สอนมีความเข้าใจในเนื้อหา (μ = 4.27) รองลงมาคือ สอนอย่างมี
ขั้นตอนและอธิบายชัดเจนตรงประเด็น (μ = 4.20) และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นได้แก่ ผู้สอนมีการ
ประเมินผลหลายรูปแบบ นักศึกษาทราบวิธีการวัดและประเมินผล (μ = 4.02)
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเนื้อหาการเรียน
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความพึงพอใจ
ชี้แจงแผนการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ชัดเจน
มีเอกสารประกอบการเรียน
มีการใช้รูปภาพประกอบในบทเรียนมีความ
น่าสนใจ สอดคล้องกับ เนื้อหาและส่งเสริมการ
เรียนรู้
แบบทดสอบสอดคล้องกับเนื้อหา และตรง
ประเด็นกับเนื้อหาที่ศึกษา
มีการสั่งงาน/การบ้านในปริมาณที่เหมาะสม
เนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นลาดับขั้น
ง่ายต่อการทาความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิม
กับ ความรู้ใหม่

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับ

(𝝁)

(𝝈)

4.30
4.09

0.71
0.72

มากที่สุด
มาก

4.23

0.71

มากที่สุด

4.18

0.61

มาก

4.25

0.74

มากที่สุด

4.09

0.64

มาก

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเนื้อหาการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็น
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
รายข้ อ พบว่ า ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากกว่ า ข้ อ อื่ น ได้ แ ก่ ชี้ แ จงแผนการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอนชั ด เจน
(μ = 4.30) รองลงมาคือ มีการสั่งงาน/การบ้านในปริมาณที่เหมาะสม (μ = 4.25) และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยกว่าข้ออื่นได้แก่ มีเอกสารประกอบการเรียน และเนื้อหามีความกะทัดรัด ชัดเจน เป็นลาดับขั้น ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับ ความรู้ใหม่ (μ = 4.09)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเวลาการเรียน
ข้อ

ความพึงพอใจ

1.
2.
3.

เข้าสอนและเลิกตรงเวลา
มีเวลาให้นักศึกษาได้คิด
เข้าสอนสม่าเสมอ
ถ้าขาดสอนจะแจ้งล่วงหน้า และจัดเวลาสอน
ชดเชย
การสอนแต่ละครั้งมีเนื้อหาที่สอดคล้องพอดีกับ
เวลา
มีการกาหนดเวลาส่งงานเหมาะสม
รวมเฉลี่ย

4.
5.
6.

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(𝝁)

(𝝈)

4.23
4.09
4.29

0.79
0.69
0.73

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.27

0.73

มากที่สุด

4.21

0.68

มากที่สุด

4.07
4.19

0.76
0.73

มาก
มาก

ระดับ

จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านเวลาการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ เข้าสอนสม่าเสมอ(μ = 4.29) รองลงมาคือ ถ้าขาดสอนจะแจ้ง
ล่วงหน้า และจัดเวลาสอนชดเชย (μ = 4.27) และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นได้แก่ มีการกาหนดเวลา
ส่งงานเหมาะสม (μ = 4.07)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านอุปกรณ์/ application สาหรับสอนออนไลน์
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความพึงพอใจ
application มีความเหมาะสมสาหรับการ
เรียนการสอน
application ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสะดวกรวดเร็ว
application สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
ต่อการเรียน
โปรแกรมมีความทันสมัย
นักศึกษาสามารถใช้ application เรียนได้
อย่างเข้าใจ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(𝝁)

(𝝈)

4.21

0.73

มากที่สุด

3.98

0.80

มาก

4.18

0.72

มาก

4.16

0.73

มาก

4.18

0.88

มาก

4.14

0.77

มาก

ระดับ

ได้แก่ application ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว (μ = 3.98)
จากตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านอุปกรณ์/ application สาหรับสอนออนไลน์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(μ = 4.14) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ application มีความเหมาะสม
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
สาหรับการเรียนการสอน (μ = 4.21) รองลงมาคือ application สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการเรียน
และนักศึกษาสามารถใช้ application เรียนได้อย่างเข้าใจ (μ = 4.18) และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่น
2. ผลการศึกษาความพร้อมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ผลการศึกษาปรากฏดังตารางที่ 6 - 9 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมในแต่ละด้านของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ความพึงพอใจ
1.
2.
3.

ด้านอุปกรณ์การเรียน
ด้าน application ที่ใช้เรียน
ด้านค่าใช้จ่าย
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(𝛍)

(𝐒. 𝐃. )

4.25
4.16
3.89
3.96

0.72
0.74
0.84
0.82

ระดับ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 6 ความพร้อมในแต่ละด้านของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ใน
รายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านอื่น ได้แก่ ด้านอุปกรณ์การเรียน(μ = 4.25) รองลงมาคือ ด้าน application ที่ใช้
เรียน (μ = 4.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่นคือ ด้านค่าใช้จ่าย (μ = 3.89)
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านอุปกรณ์การเรียน
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.

ความพร้อม
นักศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน(Home
Internet)
นักศึกษามีสมาร์ทโฟน(Smart Phone)ที่เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้
นักศึกษามีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(Notebook)/คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ใช้งาน
นักศึกษามี iPad ใช้ในการเรียนออนไลน์
นักศึกษามีเอกสารหรือหนังสือพร้อมต่อการเรียนโดย
โปรแกรมต่างๆ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(𝝁)
( 𝝈)

ระดับ

4.09

0.77

มาก

3.95

0.59

มาก

3.91

0.72

มาก

2.96

1.57

ปานกลาง

4.25

0.72

มากที่สุด

3.83

0.87

มาก

จากตารางที่ 7 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านอุปกรณ์การเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.83) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ นักศึกษามีเอกสารหรือหนังสือพร้อมต่อการเรียนโดยโปรแกรม
ต่างๆ(μ = 4.25) รองลงมาคือ นักศึกษามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานที่บ้าน(Home Internet) (μ = 4.09)
และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นได้แก่ นักศึกษามี iPad ใช้ในการเรียนออนไลน์ (μ = 2.96)
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้าน application ที่ใช้เรียน
ข้อ
1.
2.
3.
4.

ความพร้อม
นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน Microsoft
teams
นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน Zoom Meeting
นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน Google Meet/
Google Classroom
นักศึกษาสามารถใช้ application ที่ใช้เรียนได้
อย่างเข้าใจ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
(𝝁)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
( 𝝈)

ระดับ

4.21

0.76

มากที่สุด

4.00

0.76

มาก

4.18

0.77

มาก

4.23

0.66

มากที่สุด

4.16

0.74

มาก

จากตารางที่ 8 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้าน application ที่ใช้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.16) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ นักศึกษาสามารถใช้ application ที่ใช้เรียนได้อย่าง
เข้าใจ (μ = 4.23) รองลงมาคือ นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน Microsoft teams (μ = 4.21) และสาหรับ
ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยกว่าข้ออืน่ ได้แก่ นักศึกษามีทักษะในการใช้งาน Zoom Meeting (μ = 4.00)
ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านค่าใช้จ่าย
ข้อ
1.
2.
3.
4.

ความพร้อม
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์การเรียนออนไลน์
น้อยกว่าการเรียนในห้องปกติ(สมุด ปากกา เอกสาร
ประกอบการเรียน)
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การ
เรียนออนไลน์มากกว่าการเรียนในห้องปกติ
นักศึกษาคิดว่าการเรียนออนไลน์ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
มากกว่าปกติ
นักศึกษามีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์
มากกว่าปกติ
รวมเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(𝝁)
( 𝝈)

ระดับ

3.77

0.93

มาก

3.88

0.72

มาก

3.63

0.95

มาก

4.23

0.79

มากที่สุด

3.88

0.85

มาก

จากตารางที่ 9 ความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในรายวิชาใน
หลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ด้านค่าใช้จ่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (μ = 3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ออื่น ได้แก่ นักศึกษามีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์มากกว่าปกติ
(μ = 4.23) รองลงมาคือ นักศึกษามีค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเรียนออนไลน์มากกว่าการเรียน
ในห้องปกติ (μ = 3.88) และสาหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออื่นได้แก่ นักศึกษาคิดว่าการเรียนออนไลน์ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปกติ (μ = 3.63)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่องความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรู ปแบบ
ออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีประเด็นที่จะอภิปรายผล ดังนี้
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1. ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า จากการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านเนื้อหาการเรียน
และเวลาการเรียน สาหรับด้านผู้สอนนั้นผู้วิจัยคิดว่าจากการเรียนออนไลน์ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวมีโอกาสเกิด
ความผิดพลาดในการรับรู้ การเข้าถึงอุปกรณ์ ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือ
สัญญาณอินเตอร์เน็ตมีข้อกาจัดจึงทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนจะสื่อหรืออธิบาย ทาให้นักศึกษามีความพึง
พอใจในระดับที่น้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมิน
การจั ดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ใหม่ สาหรับนักศึ กษาวิทยาลัยเทคนิค สุโขทัย ซึ่ง ใน
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถี
ชีวิตใหม่ฯ พบว่าระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าเพราะการเรียนแบบ
ออนไลน์มีความสะดวกในการ เข้าถึงการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหา
การสอนได้เท่ากับการเรียนในห้องเรียน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Meesomsak and Aphai (2564) ได้ศึกษา
เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนและการเรียนรู้ออนไลน์ในช่วงการระบาดของโควิด -19 พบว่า
ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า จากการศึกษาความพร้อมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พบว่านักศึกษามี
ความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ชี้ให้เห็นว่านักศึกษามีความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์การเรียนสูงที่สุดแสดงให้เห็นว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนคล้ายคลึงกัน ซึ่ง
นักศึกษาอาจจะเตรียมเอกสารหรือหนังสือพร้อมต่อการเรียน นักศึกษาสามารถใช้ application ที่ใช้เรียนได้อย่าง
เข้าใจ สาหรับด้านค่าใช้จ่ายนั้นผู้วิจัยคิดว่านักศึกษามีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตในการเรียนออนไลน์มากกว่าการเรียนใน
ห้องปกติจึงทาให้ความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายมีความพร้อมน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์
บุญภักดี (2563) ที่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ ได้ดาเนินการ
วิจัย เพื่อประเมินความพร้อมของนักศึก ษาสาหรับการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์บนฐานวิถีชีวิตใหม่ฯ และ
พัฒนาห้องเรียนสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐาน วิถีชีวิตใหม่ฯ และประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บน ฐานวิถีชีวิตใหม่ ซึ่งในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) ได้ศึกษาความ
พร้อมของนักศึกษาสาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์บนฐานวิถี ชีวิตใหม่ฯ ระดับความพร้อมอยู่ใน
ระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
การวิจัยนี้สามารถนาผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้
ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนาผลการวิจัยไปใช้ในสาขาวิจัย
อื่นๆของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีบริบทใกล้เคียงกับการวิจัยครั้งนี้
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. การดาเนินการวิจัยเมื่อศึกษาความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ ในรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพ เพื่อให้ทราบผลการวิจัย
ในรายละเอียดมากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อไป
2. การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและความพร้อมของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
รูปแบบออนไลน์ เมื่อแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับวิจัยที่กล่าวมา
เอกสารอ้างอิง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวง. (2564). ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เรื่อง มาตรการ และ การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก้าแพงเพชร
A Study of Academic Achievement on the Topic of Addition and Subtraction of
Prathomsuksa 1st Students by using Mathematical Skills Training Ban Rai School,
Kamphaeng Phet Province
สุพัตรา อินทรเกษม1 สุรชาติ เกิดศรี 2 และมนตรี หลินภู3
Suputtra Intarakasem1 , Surachat Kerdsri 2 And Montree Linphoo3
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4 โรงเรียนบ้านไร่
3อาจารย์โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การ
บวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 จานวน
19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ 2) แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
บวกและการลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ค้าส้าคัญ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ /การบวกและการลบ
Abstract
This research aims 1) to compare academic achievement between pre and post- test of
the learning management on the addition and subtraction by using mathematical skill training 2)
to study the satisfaction of students towards learning management on the topic of addition and
subtraction by using mathematical skills training. The participants were included nineteen students
at 1st elementary education in the Academic year 2021. Research instruments include 1) Learning
management plan on addition and subtraction 2) mathematical skills training 3) Academic
achievement measurement 4) Satisfaction questionnaires. Data analysis by determining the average,
the variance of points Standard deviation and test value. Statistics used are basic statistics was
dependent sample t-tests.
The results showed that 1) achievement after learning management on addition and
subtraction of the students at the 1st elementary education by using Mathematical Learning Skills
Training was significantly higher than before learning management at the level of . 05 2) The
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students of the 1st of elementary education had total satisfaction towards the learning
management on the topic of addition and subtraction by using mathematical skill training.
Keywords: Academic Achievement / Mathematical Skills Training /Addition and Subtraction
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
คณิตศาสตร์มีบทบาทสาคัญต่อความสาเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษย์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ทาให้วิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่า งละเอียดเหมาะสม ทาให้มีทักษะในการคิ ดแก้ ปัญ หา และวางแผนเพื่อ ใช้ ตั ดสิน ใจจั ดการปัญ หาได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและถูกต้อง เป็นแนวทางสู่ผลสาเร็จที่ได้นาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ใช้ในการศึกษา
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญพื้นฐานในการพัฒนาสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือประโยชน์
ของมนุษย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศให้เท่ าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
การศึกษาคณิตศาสตร์ต้องพัฒนาตลอดเวลาตามยุคสมัยนั้น ๆ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่องจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดทาขึ้นเพื่อคานึงถึงการพัฒนาและส่งเสริมที่จะให้
ผู้เรียนมีทักษะสาคัญ และจาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสิ่งที่ สาคัญสาหรับผู้เรียนคือการเตรียมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา สื่อสาร และทักษะการร่วมมือ
ซึ่งทักษะเหล่านี้จะทาให้ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสภาพแวดล้อม ทาให้เกิดแข่งขันและอยู่ร่วมกับกลุ่มสังคมโลกได้ ทั้งนี้สิ่งที่จะทาให้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นที่จะต้องเตรียมผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ การประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีความสาคัญในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
ตามความสามารถของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับพิริยา เลิกชัยภูมิ (2556, หน้า 9) ได้
กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ เรื่องในด้านการศึกษาที่ฝึกให้คนมีเหตุมี
ผล คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ คณิตศาสตร์ยังช่วยในการพัฒนากระบวนการคิด
และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น ๆ ทั้งปวง ในด้านการดาเนินชีวิตการ
ทางานด้านอุตสาหกรรมด้านธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนใช้คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น
จากผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การบวกและการลบ ซึ่งมีความซับซ้อนมาก แต่เน้น
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการคานวณทางคณิตศาสตร์และสามารถ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาง่าย ๆ และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้ เพราะฉะนั้นครูจึงจาเป็นต้อง
เน้นในการปลูกฝังทักษะในการบวกและการลบ สาหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น แบบฝึก
ทักษะ ถือว่าเป็นสื่อนวัตกรรมที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึกทักษะผู้ เรียนได้
ดี ดังที่ สโมสร ทองสิพพัญญู (2561, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่า แบบฝึกทักษะ เป็นสิ่งเร้าหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นเพื่อ
เสริมทักษะให้นักเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะที่น่าสนใจ และสนุกสนานหลังเรียนจบเนื้อหา
ช่วยเสริมทักษะให้แตกฉานในบทเรียนทาให้เกิดความชานาญถูกต้อง คล่องแคล่วแม่นยา และช่วยการฝึกทักษะการ
คิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนักเรียน จึงทาให้มีความสาคัญในการ
เสริมสร้างทักษะแก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรี ยนด้วยการฝึกฝนจาก
แบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการ และความเข้าใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
คาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการจัดการเรียนจะเพิ่มสูงขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้
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การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา กาแพงเพชรเขต 1 จานวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
เครื่องมือที่ใช้ท้าวิจัย
1. แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง การบวกและการลบ จ านวน 9 แผน และแบบฝึ ก ทั ก ษะทาง
คณิตศาสตร์
2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ
เครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ จานวน 9 แผน และแบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
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1.1 ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และกาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยให้สอดคล้องกับคาอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร
1.2 ศึ กษาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา) และ
กาหนดเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1.3 ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ จานวน 9 แผน และ
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบวกที่ผลบวกเป็น 10
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การบวกจานวน 3 จานวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การลบจานวนสามจานวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่
ไม่เกิน 20
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การบวกจานวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่
เกิน 100 ไม่มีการทด
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การลบจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักไม่มีการ
กระจาย
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย
1.4 นาแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้อง
(IOC) และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
1.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและนาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
วิจัยครั้งนี้
2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
2.1 ศึ กษาหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศั กราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560) และหลั กสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง
การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
2.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จาก
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ (วาสนา เพ็ชรพันธ์, 2564)
2.3 ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบก่อน
เรียน และหลังเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
2.4 นาไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ
2.5 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก
และการลบ ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง

438

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2.6 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOC แล้วคั ดเลือกข้อที่มีค่า IOC ระหว่า ง 0.5 - 1 และดาเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนามาจัดทาเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2.7 นาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้สร้างขึ้นแล้วไปทดลองใช้(try out)กับนักเรียนที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (r) และคัดเลือกข้อความที่ได้ค่าระหว่าง 0.20 - 0.70 และ
หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการ
ลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และได้สรุป
ประเด็นแบบวัดออกมาเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความรู้สึกต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2) ความรู้สึกต่อบรรยากาศในห้ องเรียน 3)
ความรู้สึกต่อผู้สอน 4) ความพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ 5) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการจัดการเรียนรู้
3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
บวกและการลบ โดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิ ตศาสตร์ ตามวิธีการวัดของกัทท์แ มน ซึ่ง เป็นข้อค าถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย จานวน 20 ข้อ (วัฒนา หิรัญโญภาส, 2560)
3.3 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวก
และการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง
3.4 นาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวก
และการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนบ้านไร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 19 คน ภายหลังการเรียนเรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการดังนี้
1. เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 จานวน 19 คน
2. แนะนาขั้นตอนการจั ดกิจ กรรม และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
3. ทาการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การบวกและการลบ
4. ดาเนินการสอนโดยผู้วิจัยใช้เวลา 9 ครั้ ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมีแผนการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 แผนระยะเวลาการทดลอง
ครัง
ที่
1
2
3

แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง
การบวกที่ผลบวกเป็น 10
การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10
การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10

วัน/เดือน/ปี
เวลา
ที่ท้าการสอน
ที่ท้าการสอน
ภาคเรียนที่ 2
23/12/64
24/12/64 13.00 -14.00 น.
27/12/64

รวม
จ้านวน
ชั่วโมง
1
1
1
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15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 แผนระยะเวลาการทดลอง (ต่อ)
ครัง
ที่
4
5
6
7
8
9

แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง
การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10
การบวกจานวน 3 จานวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20
การลบจานวนสามจานวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่
ไม่เกิน 20
การบวกจานวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่
เกิน 100 ไม่มีการทด
การลบจานวนสองหลักกับจานวนสองหลักไม่มีการ
กระจาย
การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย
รวมจ้านวนชั่วโมง

วัน/เดือน/ปี
ที่ท้าการสอน
ภาคเรียนที่ 2
28/12/64
29/12/64
30/12/64
3/01/65

เวลา
ที่ท้าการสอน

13.00 -14.00 น.

รวม
จ้านวน
ชั่วโมง
1
1
1
1

4/01/65

1

5/01/65

1
9

5. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองทาการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบ และแบบวัดความพึงพอใจ
6. นาผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) การคานวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนนและค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) นาคะแนนที่ได้จากการทาแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ
และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้ แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทดสอบค่า t (t-test One Group)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลั งเรียน เรื่อง
การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่
จังหวัดกาแพงเพชร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสาคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน (n = 19)
การทดสอบ
N
ก่อนเรียน
19
หลังเรียน
19
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

𝑥̅̅
8.21
18.95

S.D.
0.79
1.35

t
37.74*

P-Velue
0.0000

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและ
การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.21 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 18.95 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2. วัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการ
จั ด การเรี ย นการสอน เรื่ อ ง การบวกและการลบ โดยใช้ แ บบฝึ ก ทั ก ษะคณิ ต ศาสตร์ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล มี
รายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
หัวข้อประเมิน

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

1. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์
2. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนสนุก
3. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้เรียนวิชาอื่น ๆ ดีขึ้น
4. วิชาคณิตศาสตร์สามารถนาไปใช้พัฒนาตนเองได้
5. นักเรียนทากิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด
6. ครูมีเทคนิคในการควบคุมชั้นเรียน
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น
8. ครูกระตุ้นให้กาลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการทากิจกรรม
9. ครูมีความพร้อมที่ดีในการสอน
10. ครูเข้าใจในเนื้อหาและเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี
11. ครูมีความตั้งใจในการสอนเป็นอย่างดี
12. ครูให้คาแนะนาเป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียน
13. กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย
14. เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ
15. เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีการคิดอย่างมีระบบ
16. สื่อ-อุปกรณ์ มีความเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน
17. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
18. นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง
19. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์
20. นักเรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล
รวมเฉลี่ย

2.79
2.68
2.84
2.84
2.79
2.84
2.79
2.89
2.79
2.68
2.74
2.68
2.84
2.79
2.79
2.89
2.79
2.79
2.84
2.84
2.80

0.41
0.46
0.36
0.36
0.41
0.36
0.41
0.31
0.41
0.46
0.44
0.46
0.36
0.41
0.41
0.31
0.41
0.41
0.36
0.36
0.39

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและ
การลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (𝑥̅̅ = 2.80, S.D. = 0.39) โดยดูใน
รายละเอียด พบว่า ครูกระตุ้นให้กาลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลสาเร็จในการทากิจกรรม และสื่อ -อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅̅ = 2.89, S.D.= 0.31) รองลงมาคือ การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ช่วยให้เรียนวิชาอื่น ๆ ดีขึ้น วิชาคณิตศาสตร์สามารถนาไปใช้พัฒนาตนเองได้ ครูมีเทคนิคในการควบคุม
ชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์
และนักเรียนสามารถคิ ดอย่างมีเหตุมีผล มีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅̅ = 2.84 , S.D.= 0.36) และนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนทากิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้คิดและแสดงความคิดเห็น ครูมีความพร้อมที่ดี ในการสอน เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ เนื้อหา
และกระบวนการเรี ย นรู้ มี ก ารคิ ด อย่ า งมี ร ะบบ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาที่ เ รี ย นมากขึ้ น และนั ก เรี ย นได้ แ สดง
ความสามารถของตนเอง มีความพึงพอใจระดับมาก (𝑥̅̅ = 2.79 , S.D.= 0.41) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร มีความพึง พอใจหลังการจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า
1. จากสมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1 ที่ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ ง การบวกและการลบ ของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้นมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทาให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ โดยที่นาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีความเข้าใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัค
ธรรมสุข (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ
คูณ หารระคน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 35 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณหารระคน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.10/79.05 เป็นไปตามเกณฑ์
75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของงธัญรดา คงฉิม (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียน เรื่อง การบวกและการลบจานวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ จานวน 29 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง
การบวกและการลบจานวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.24/84.14 ซึ่งสูงกว่าที่
กาหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การบวกและการลบจานวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน
100,000 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 31.61
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2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัด
กาแพงเพชร ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดกาแพงเพชร มี
ความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดทาขึ้น มีความเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จึงทาให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการทากิจกรรม ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ทิพยพินิจ (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด E1/E2
เท่ากับ 87.33/84.33 และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เทคนิค KWDL หลังเรียน ( 𝑥̅̅
= 16.87,S.D. = 1.74) สูงกว่าก่อนเรียน ( 𝑥̅̅ = 10.27, S.D. = 1.70) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDLอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅̅ =
4.13, S.D. = 0.90) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดบาง
พลีใหญ่กลาง จานวน 30 คน ผลการวิจั ยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ เท่ากับ
80.61/81.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้
1. ในการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 9 แบบฝึก ซึ่งเป็นเพียง
แบบฝึกเสริมจากหนังสือที่นักเรียนได้เรียน ครูควรอธิบายชี้แจงในแต่ละแบบฝึกให้เข้าใจพร้อมกัน ให้ระยะเวลาใน
การทาแบบฝึกอย่างเหมาะสม โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันปรึกษา และอาจให้เสริมเป็นการบ้านสาหรับนักเรียนที่ทาไม่
ทันในคาบเรียน
2. ครูควรมีการออกแบบแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เนื้อหามีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน มีการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาโดยเริ่ม
จากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก มีคาชี้แจงที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทางคณิ ต ศาสตร์ นั้ นจะต้ อ งศึ ก ษาความเหมาะสมที่ เ กี่ ย วกั บวั ย และชั้ น เรีย นของนัก เรีย น โดยออกแบบให้ เป็น
ธรรมชาติทั้งวัยของนักเรียนและเนื้อหาในการทากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้
แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลาย มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวัย
และระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน
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การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจ้าวัน ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 6
Development of E-learning Lessons Social Studies
Law in Everyday Life for Students in Grade 6
สุมณทิพย์ ภิรมจิตร¹ เพียงพิศ นาคพันธ์² และยุทธนา พันธ์มี3
Sumontip Phiromjit¹, Pheangphit Nakphan² and Yutthana Punmee3
1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการประถมศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี จังหวัดกาแพงเพชร
3อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2ครู

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี จังหวัดกาแพงเพชร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จานวน 1 ห้อง นักเรียน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจาวัน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ E1/E2 สถิติ t-test
Dependent และค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค้าส้าคัญ: บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ / สังคมศึกษา
Abstract
The objective of this research is 1) to develop electronic lessons social studies course
Laws in everyday life to be effective according to the criteria 70/70 2) To compare the learning
achievements before and after learning from learning with electronic lessons of Grade 6 students.
3) To study the satisfaction of grade 6 students learning with electronic lessons. Laws in everyday
life. Population and samples used in research He is a grade 6 student at Ban Thung Setthi School.
Kamphaeng Phet Province, second semester, academic year 2021, 1 room, 11 students, by means
of specific selection. The tools used in the research consisted of 1) Social Studies Learning
Management Plan 2) lessons (E-learning) on law in daily life 3) Social Studies Achievement Test and
4) Student satisfaction questionnaire towards lessons(E-learning) The data were analyzed using
percentage E1/E2, t-test statistics, Dependent group, and mean, standard deviation.
Keywords: E-learning lessons / social studies
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
สั ง คมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างจากัด นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และ
ผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมี คุณธรรม สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 4)
โลกได้รับรู้เรื่องโรคติดต่อปริศนา หลังจากทางการจีนยืนยันเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ว่าเกิดการระบาดของ
เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามีต้นตอมาจากตลาดสดที่ขายอาหารทะเลและอาหารป่าในเมืองอู่ฮั่น โดยหลังจาก
เก็บตัวอย่างไวรัสจากคนไข้นาไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ในเวลาต่อมา จีนและองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุ
ว่า ไวรัสชนิดนี้คือ "เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่" (บีบีซี, 2563) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทา
ให้ทั่วโลกต่า งเฟ้นหามาตรการรับมือที่ดีที่สุด ก่อนมาลงเอยด้วยมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือ Social
Distancing จนนาไปสู่การปิดเมือง ปิดเศรษฐกิจ และปิดสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา กลายเป็นสาเหตุให้นักเรียน
จานวนกว่า 1.5 พันล้านคน หรือมากกว่า 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลกได้รับผลกระทบ(กองทุน เพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา, 2564) 12 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยหญิงจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ติดเชื้อโควิด -19 ในไทยคน
แรกกระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2563 ว่าพบนักท่องเที่ยวหญิงวัย 61 ปี สัญชาติจีน ซึ่ง
มีภูมิลาเนาอยู่ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเริ่มพบคนไทยที่สัมผัสใกล้ชิดนักท่องเที่ยวจีนติดโคโร
น่าสายพันธุ์ใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีท่าทีที่จะลดความรุนแรงลงแม้แต่น้อย กลับมีผู้เสียชีวิตและพบผู้ติดเชื้อราย
ใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน จึงส่งผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2564) เตรียมความพร้อมจัดรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศต้องมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม โดยกาหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียน
ในแต่ละพื้นที่ไว้ ทั้งหมด 5 รูปแบบประกอบด้วย การเรียนแบบ On-Site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่ง
เหมาะสาหรับโรงเรียนที่มีปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากาก
อนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข การเรียนแบบ On-Air ผ่านระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ
DLTV การเรียนแบบ Online ครูผู้สอนทาการสอนผ่ านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเรียนแบบ On-Demand ผ่าน
ระบบแอปพลิเคชั่นและการเรียนแบบ On-Hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(EDU)สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งพบผู้ติดเชื้อ
แพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลา
การทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ในการนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาแพงเพชร จึงมีมติให้
สถานศึกษางดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม เป็นต้นไป โดยให้จัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบ On-Air, Online, On-Demand และ On-Hand (สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาแพงเพชร, 2564)
ผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลโดยตรงกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดกาแพงเพชร จึงได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนในการพั ฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนมา
เป็นแบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้ากัน โดยให้มีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ On-Hand ครูผู้สอนให้นักเรียนมา
รับใบงานที่โรงเรียนทุกวันจันทร์ และการเรียนแบบ Online ครูผู้สอนทาการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ งด
เดินทางมาเรียน งดรวมกลุ่มกันเป็นจานวนมาก งดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่จัดเพื่อพัฒนาผู้เรียน
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ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี เ ข้ า มามี บ ทบาทส าคั ญ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นเป็ น อย่ า งมาก การใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนนั้น นอกจากนั้นยังมีบทบาทสาคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 ทาให้ด้านการศึ กษามีการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสื่อการสอนด้า นเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสอนเป็น
สื่อกลางระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศต่างๆ ได้อย่างไม่จากัดเวลาและสถานที่
(จารุวรรณ ภู่ระหงษ์, 2555) การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ถือเป็นการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ทางคอมพิวเตอร์ซึ่งเปรียบเหมือนห้องเรียนเสมือนจริงโดยกระทาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในลักษณะ
ของสื่อหลายมิติทั้งข้อความ เสียง รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และมีการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอนโดยผ่านทาง
E-mail, Webboard, Chatroom และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นยังมีการติดตามการ
วัดผลประเมินผลด้านการเรียนการสอน การบักทึกกิจกรรมด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) รายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรม
การเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเลือกเวลาที่ตนเองสะดวกในการ
เรียนรู้ และใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาอื่นๆได้อีก
ด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ งกฎหมายในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย นจากการเรี ย นด้ ว ยบทเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดกาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจานวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เนือหา
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กาหนดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 3
เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน
ตัวแปร
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ตัวแปรตาม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ง
เศรษฐี จังหวัดกาแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นักเรียนจานวน 11 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวันชั้นประถมศึกษาปีที่6
2. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา
4. แบบสอบถามความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning) เรื่ อ ง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการทดลองมีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. เตรียมสถานที่และเครื่องมือในการทดลอง คือเตรียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ในการจัดการเรียนการสอน เตรียมบทเรียนแอพพลิเคชั่น google site ในรูปแบบเว็บไซต์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2. เตรียมนักเรียน โดยการชี้แจงผู้เรียนทราบสถานที่เรียน วิธีการเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ และเวลาที่
ใช้ในการเรียนการสอน โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบก่อน
เรียน
3. เข้าสู่ระบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ บทเรียนเว็บไซต์ google
site รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน โดยมีการจัดการเรียนการสอน 4 บทเรียน เป็นเวลา 4 คาบ
เรียน ดังนี้
3.1 คาบเรียนที่ 1 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของกฎหมาย โดยดาเนินการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้
3.1.1 ครูชี้แจงวิธีการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)
3.1.2 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวันจานวน 20 ข้อ
3.1.3 ทาแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องความหมายและความสาคัญของกฎหมายจานวน5 ข้อ
3.1.4 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง ความหมายและความสาคัญของกฎหมาย
3.1.5 ศึกษาใบความรู้และทาใบงาน
3.1.6 ทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและความสาคัญของกฎหมายจานวน5 ข้อ
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3.2 คาบเรียนที่ 2 เรื่อง กฎหมายจราจร โดยดาเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
3.2.1 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 5 ข้อ
3.2.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายจราจร
3.2.3 ศึกษาใบความรู้และทาใบงาน
3.2.4 ทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายจราจร จานวน 5 ข้อ
3.3 คาบเรียนที่ 3 เรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร โดยดาเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
3.3.1 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 5 ข้อ
3.3.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร
3.3.3 ศึกษาใบความรู้และทาใบงาน
3.3.4 ทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายทะเบียนราษฎร จานวน 5 ข้อ
3.4 คาบเรียนที่ 4 เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชนโดยดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้
3.4.1 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 5 ข้อ
3.4.2 เรียนเนื้อหาบทเรียนเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน
3.4.3 ศึกษาใบความรู้และทาใบงาน
3.4.4 ทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน จานวน 5 ข้อ
3.4.5 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน จานวน20 ข้อ
4. นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning)
เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจาวัน มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จานวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-learning) เรื่ อ งกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน โดยหาประสิทธิภาพ E1 /E2
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทดสอบค่าที (t-test Dependent)
3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เรือ่ งกฎหมายในชีวิตประจาวัน โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษาเรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.45/84.55
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน หลังสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง
กฎหมายในชีวิตประจาวัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅̅ =4.45,S.D.=0.12)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น การพั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ งกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการพั ฒ นาและหาประสิท ธิ ภ าพบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเรื่ อ งกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.45/84.55 ซึ่งเป็น ไปตามเกณฑ์ที่กาหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
วิ จั ย ข้ อ ที่ 1 ที่ ว่ า พั ฒ นาบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ งกฎหมายในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ซึ่งบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีการพัฒนาตามขั้นตอน ได้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อนวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลและประเมินผล
และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระรายวิชาสังคมศึกษา ผ่านขั้นตอนของการหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ และได้
นาไปทดลองใช้กับนักเรียนการเลือกแบบเจาะจงตามขั้นตอน นอกจากนี้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้
นักเรียนสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆ และมีกระดานสนทนาไว้ตอบคาถามสาหรับ
นักเรียนที่มีข้อสงสัยในการเรียนในแต่ละบทเรียนทาให้บทเรียนมีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการเรียนการ
สอน ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นเข้ า ใจเนื้ อ หาในบทเรี ย นได้ ง่ า ยขึ้ น การสร้ า งบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง กฎหมายใน
ชีวิตประจาวันสร้างขึ้นมานี้ได้มีการจัดลาดับเนื้อหาจากเรื่องที่ง่ายไปยากและมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
จากการที่นักเรียนได้ทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน ทั้ง 4 บทเรียนและบทเรียนที่นักเรียนสามารถทาคะแนนได้ดีที่สุดคือ
บทเรียนเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน รองลงมาคือ บทเรียนเรื่องกฎหมายทะเบียนราษฎรและกฎหมาย
จราจร บทเรียนที่นักเรียนทาคะแนนได้น้อยคือ บทเรียนเรื่องความหมายและความสาคัญของกฎหมาย จากการ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนใด นักเรียนก็สามารถเข้าไปเรียนซ้าได้ด้วยตนเอง และนอกจากนั้นเมื่อนักเรียนต้องการหาความรู้เพิ่มเติม
นักเรียนก็ยังสามารถเข้าไปที่กระดานสนทนาและฝากคาถามไว้ได้อีกด้วย ผู้วิจัยสังเกตพบว่า นักเรียนนั้นมีความ
กระตือรือร้นที่จะทาใบงานและแบบทดสอบ เพราะว่านักเรียนสามารถรู้ผลการทาข้อสอบได้ทันที จึงทาให้นักเรียน
นั้นตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น จากการตรวจสอบการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจาวันของนักเรียน พบว่าบทเรียนที่นักเรียนเข้าไปใช้มากที่สุดคือ บทเรียนที่ 2 เรื่องกฎหมายจราจร และ
บทเรียนที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับบัตรประชาชน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเนื้อหาในบทเรียนนี้จะมีภาพประกอบและวิดีทัศน์
ประกอบอยู่ด้วย นักเรียนเข้าไปเรียนตามความสนใจของตนเองสอดคล้องกับอาณัติ รัตนถิรกุล (2558, หน้า 6) ได้
ระบุไว้ว่าการเรียนการสอนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ตาม
อั ธ ยาศั ย ได้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นทางหน้ า เว็ บ ไซต์ ใ นรู ป แบบสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ความ เสี ย ง ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ อีกทั้งผู้ใช้งานสามารถทาการโต้ตอบได้เสมือนการนั่งเรียนในห้องเรียนปกตินับเป็นการลด
ช่องว่างทางการศึกษาอย่างแท้จริงทาให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของนเรศ ขันธะรี (2558, บทคัดย่อ) จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน E-learning รายวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สาหรับนั กศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.70/83.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับ วัชระ วงษ์ดี (2561, บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเพื่อหาคุณภาพ ประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึ งพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิงโดยใช้กลวิธีปฏิสัมพันธ์
และระบบตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ เรื่องการเขียนโปรแกรมภาษาซี สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนตากพิทยาคม บทเรียนมีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅̅ =4.30,S.D=0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
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ดังนี้ มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี (𝑥̅̅ =4.40,S.D=0.38) และมีคุณภาพด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดี
(𝑥̅̅ =4.20,S.D=0.92) และมีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.83/85.77 ซึ่งไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 ตามที่กาหนดไว้
2. ผลการทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียนจากการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายใน
ชีวิตประจาวัน
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่า (𝑥̅̅ =15.27, S.D=1.27) สูงกว่าก่อนเรียนมีค่า (𝑥̅̅ =11.55, S.D=3.72) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 กาหนดไว้ สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากผู้วิจั ยได้
จัดรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดลาดับเนื้อหาเป็นตอนอย่างชัดเจนและทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ทาให้นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้เก่า
กับความรู้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่องในบทเรียนแต่ละบทยังประกอบไปด้วยสื่อและกิจกรรมต่างๆทาให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ตามความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เป็นไปตาม อนุชา สะเล็ม (2560, หน้า25) ได้
กล่าวไว้ ในโลกยุคปัจจุบัน E-learning เริ่มมีความสาคั ญมากขึ้น จนสามารถทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุก
สถานที่ ไม่จากัดอยู่แต่ในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตอบสนองคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และพั ฒนา
ทักษะการคิด การสืบค้นของผู้เรียน
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กฎหมายในชีวิตประจาวัน เป็นสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ทุกสถานที่ และเวลาตามที่ต้องการ นักเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเอง ตามความสนใจ
ความสามารถ ความถนัดของตนเอง และพื้นฐานความรู้ตนเองได้อย่างเต็มที่เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสาคัญให้อิสระแก่
ผู้เรียน การเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์จึง เป็นการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี ถ้า
นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนในเนื้อหาใด สามารถกลับเข้าไปทบทวนอีกได้ตามความต้องการของผู้เรียนเองดังที่ ข่าน
(2560, หน้า 2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ คือนวัตกรรมที่เข้าถึงได้โดยสะดวกสาหรับผู้เรียน มีการออกแบบที่ดียึ ด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่เอื้อให้กับผู้เรียน
ทุกคนสามารถที่จะเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยใช้ทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่อยู่ในรูปของเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ
ที่มีการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อและเปิดกว้างสาหรับผู้เรียนคาจัดความของการเรียนข้างต้น ทาให้เกิดคาถาม
ถึงคุณลักษณะต่างๆของวิธีการเรียน และเทคโนโลยีสามารถใช้สร้างสรรค์การเรียนที่เหมาะสมในสภาพแวดล้อมที่
แพร่กระจายความรู้ และที่สาคัญบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผู้เรียนสามารถเข้าไปยังแหล่งเรียนรู้
เพิ่มเติม และเนื้อหาในบทเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นเป็นเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และเนื้อหา
นัน้ ไม่มีในหนังสือเรียน และบทเรียนยังสามารถช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ตามศักยภาพและความสนใจ สอดคล้องกับชัยวัฒน์ สุภัควรกุล และดรุณนภา นาชัยฤทธิ (2560, หน้า
15) การเรี ย นผ่ า นบทเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-learning) นั้ น โดยทั่ ว ๆ ไปจะมี ข อบข่ า ยที่ ค รอบคลุ ม กว้ า งและ
หลากหลาย แต่โดยทั่วไปก็จะหมายถึง การเรียนในลักษณะใดก็ได้ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็ก
ทรอนกสิ ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือ
สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ซึ่งเนื้อหาสารสนเทศ อาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น คอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน(Computer-Assisted Instruction) การสอนบนเว็ บ (Web-Based Instruction) การเรี ย นออนไลน์
(Online Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรืออาจอยู่ในลักษณะที่ยังไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายนัก เช่นการ
เรียนจากวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย(Video–On-Demand) หรือการใช้ห้องเรียนเสมือน
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3. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(𝑥̅̅ =4.45, S.D.=0.12) นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า เป็นบทเรียนที่มีความน่าสนใจทั้ง
ตัวอักษร ภาพ วิดีโอ ประกอบบทเรียน และนักเรียนส่วนมากให้ความเห็นตรงกันว่าบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวันนี้สามารถทราบผลการเรียนโดยการทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ทันที
และสามารถสื่อสารผ่านกระดานสนทนากับผู้สอนได้ทุกเมื่อที่ผู้เรียนต้องการ จากความคิดเห็นของผู้เรียนแสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เห็นประโยชน์จากบทเรียนและมีความรู้สึกที่ดี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บไซต์ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบการนาเสนอที่
น่าสนใจการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการตกแต่งภาพสีสัน ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษรสีต่างๆเคลื่อนที่ ประกอบ
บทเรียนทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นไม่เบื่อหน่ายผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาในบทเรียนได้ โดยไม่จากัด
เวลาเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนใดก็สามารถย้อนกลับไปทบทวนศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหาส่วนนั้นได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และสามารถบรรลุจุดประสงค์ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับจารุวรรณ ภู่ระหงษ์
(2555, หน้า 85) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องการสืบค้นข้อมูล ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅̅ =4.57, S.D. =0.71)
และสอดคล้องกับ รฐา แก่นสูงเนิน (2558, หน้า 84-85) พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนอิเลิร์นนิ่ง
ตามแนวการสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ในระดับมาก (𝑥̅̅ =4.17, S.D.=0.91) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของจตุรงค์ ตรีรัตน์ (2555, หน้า 109) ได้ทาการวิจัยการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องข้อมูลและสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณวิทยาผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อบทเรียนอิเลิร์นนิ่ง เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภัทรญาณ
วิทยา โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.77
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. จากการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาสังคมศึกษา เรื่องกฎหมายในชีวิตประจาวัน สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งยังสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไม่
จากัด ดังนั้นจึงควรนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ โดยครูผู้สอนควรทา
ความเข้าใจกระบวนการสอนแบบบูรณาการให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในห้องเรียน นักเรียนให้ความสนใจ ดังนั้น ผู้สอนควรเตรียม
ระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรจัดเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนด้วยตนเองของผู้เรียน เพื่อสร้าง
ความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้เรียน
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ควรส่ง เสริมการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่า นเว็บไซต์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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2. ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการเรียนการสอน
ปกติ และกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
3. ควรมีการศึกษาลักษณะของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและ
ความสามารถของนักเรียนที่มีระดับสติปัญญาแตกต่างกัน
4. ควรมีการวางแผนออกแบบและระบุ องค์ ประกอบของบทเรี ยนอิเ ล็ก ทรอนิกส์ผ่า นเว็บ ไซต์ ที่
เหมาะสมสาหรับกลุ่มเป้าหมาย และทดลองใช้ เพื่อหาประสิทธิภาพและความเหมาะสมของผู้เรียน
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค
ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร
Factors Related to Consumer Behaviors on Purchasing Bubble Tea
in Muang District, Kamphaeng Phet Province
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สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาคณะวิทยาการจัดการ

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน
400 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแคว์ (Chi-Square Test) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
อายุ ระหว่าง 16-25 ปี เป็นนักศึกษา และมีรายได้ต่ากว่า 10 ,000 บาท เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่
ด้านบุคคล ด้านกายภาพ ด้านเทคนิคและกระบวนการ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์และด้านสถานที่ ตามลาดับ เมื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
ชานมไข่มุก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้ และ
ระดับการศึกษา มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภั ณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นการส่ง เสริมการตลาด ด้า นบุค คล ด้า นเทคนิค และกระบวนการ มี ความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก
ค้าส้าคัญ : ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์/ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด/พฤติกรรมการบริโภค/ชานมไข่มุก
Abstract
The objective of this research was to study factors related to consumer behaviors on
purchasing bubble tea in Muang District, Kamphaeng Phet Province. The sample group was consumers
in Muang district which selected 400 people in Kamphaeng Phet Province, that selected by convenience
sampling. The research tools were questionnaires and the statistics tools based on percentage, mean,
standard deviation and Chi-Square Test. The results of this study found that most of respondents were
female, aged between 16-25 years old, which were students and had incomes less than 10,000 baht.
After researcher consider the level of opinions of the marketing mix factor (7P's), its overall shew that it
was at high level. After considering each aspect, they were at high level in all of them including namely,
people, physical, technical, and procedural aspects, price, product, and location, respectively. When
studying the relationship between demographic and marketing mix factors which related to consumer
behaviors on purchasing bubble tea at 0.05 of significance level. It was found that demographic factors,
sex, age, occupation, income and educational level correlated with bubble tea consumption behavior
and marketing mix factors Product, price, marketing promotion, human, technical and process correlated
with bubble tea consumption behavior
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ชานมไข่มุกมีต้นกาเนิดจากประเทศไต้หวัน ชื่อภาษาจีนว่า “จูเจินหน่ายฉา” แปลตามตัวว่าชานมไข่มุก
นั่นเอง แต่เดิมพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดในไต้หวันได้นาแป้งมันสาปะหลังมาทาให้ชื้น แล้วนาตระแกรงมาล่อน จน
กลายเป็นเม็ดสาคูสีดาขึ้นมา แล้วก็ลองนามาต้มสุกเพื่อใส่ไว้ในชานม พอถึงฤดูร้อนก็ทาชานมเย็น แล้วใส่เม็ดสาคูนี้
ลงไป ต่อมาชานมไข่มุกเริ่มนามาใส่ในเครื่องดื่มชนิดอื่นที่ถูกเขย่าจนมีฟอง (Bubble) แทนชา เช่น นม โกโก้ กาแฟ
จึงทาให้เกิดที่มาของเครื่องดื่มยอดฮิต ชานมไข่มุกในปัจจุบัน ชานมไข่มุกเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ มีชาวไต้หวันคน
หนึ่งไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น และเห็นคนญี่ปุ่นดื่มกาแฟใส่น้าแข็ง จึงเกิดไอเดียและกลับมาเปิดร้านชาเย็นที่ไต้หวันดู
บ้าง สรุปว่าขายดีมาก ซึ่งชาเย็นในตอนนั้นยังไม่ใส่ไข่มุก จนกระทั่งในปี 1988 มีวันหนึ่งในขณะที่ร้านกาลังประชุม
กันเรื่องคิดค้นสูตรชาใหม่ๆ มาขาย ในตอนนั้นเขากาลังกินขนมหวานที่เรียกว่าเฝิ่นหยวน ซึ่งเป็นขนมลูกกลมๆทามา
จากแป้งมันสาปะหลังอยู่ เขาจึงเทขนมที่กาลังกินอยู่ลงไปในชานมเย็นที่วางอยู่ในห้องประชุม แล้วเขาก็ลองชิมดูรู้สึก
ว่าอร่อยดี จึงเกิดเป็นเครื่องดื่มชานมไข่มุก แล้วชานมไข่มุกคือเครื่องดื่มที่มียอดขายมากที่สุด จนกระทั่งแพร่หลายไป
ทั่วรวมทั้งในประเทศไทย
ชานมไข่มุก เริ่มเป็นที่รู้จักครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณ พ.ศ. 2544 ได้รับความนิยมอย่างมากใน
หมู่วัยรุ่น เกิดเป็นกระแสเครื่องดื่มแฟชั่น แต่ด้วยข้อจากัดทางรสชาติที่ยังไม่หลากหลายมากนักในช่วงนั้นทาให้ ไม่
นานกระแสเริ่มเบาลง จนเมื่อประมาณ พ.ศ. 2554 ธุรกิจชานมไข่มุกเริ่มกลับมาค่อย ๆ เติบโตอีกครั้ง เนื่องจากเริ่มมี
เมนูที่หลากหลายมากขึ้น เม็ดไข่มุกสามารถใส่เครื่องดื่มได้หลากหลายมากขึ้น ไม่จากัดแค่ชานมและชาผลไม้เท่านั้น
แต่เริ่มมีชาไทย ชาเขียว กาแฟ และโกโก้ ร่วมกับบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามมากขึ้น ทาให้ชานมไข่มุกกลับมาฟื้นคืนชีพอีก
ครั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2554 ธุรกิจชานมไข่มุกเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง สาเหตุคาดจะมาทางผู้บริโภค
ต้องการเครื่องดื่มทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจากกาแฟ อีกทั้งการกลับมาครั้งนี้จะมีแบรนด์ทัน สมัยเป็นหัวหอกช่วย
ฟื้นกระแสได้เป็นอย่างดี ทั้งลักษณะภายนอกที่ปรับปรุงทันสมัย เช่น “บรรจุภัณฑ์” สร้างจุดขายเป็นแก้วผนึกด้วย
ฝาแผ่นพลาสติกใสปิดสนิท ดูสะอาด และสะดวกพกพา หรือการวางตาแหน่งหาลูกค้าที่กว้างขึ้น เมนูหลากหลาย
ยิ่งขึ้น มีเปิดขายทั้งในห้างสรรพสินค้า แหล่งสานักงาน สถานีรถไฟฟ้า และย่านธุรกิจ ทาให้เครื่องดื่มชาไข่มุกฉีกตัว
ออกจากแค่เครื่องดื่มแฟชั่น มาสู่เครื่องดื่มในชีวิตประจาวันได้เช่นเดียวกับ “กาแฟ”
ปัจจุบันกระแสความนิยมของชานมไข่มุกในประเทศไทย พุ่งสูงขึ้นจนมีผู้นาเข้าแบรนด์ และเปิดร้านใหม่
เป็นจานวนมากทาให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงผู้บริโภคในตลาดนี้ ทวีความเข้มข้น และดุเดือดปัจจุบัน ชาไข่มุกมีการ
แข่งขันที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อสร้างความแปลกใหม่โดยการนา
รสชาติ ที่ แ ปลกใหม่ เ พิ่ ม เข้ า มาเม็ ด ไข่ มุ ก แบบ Brown Sugar, Topping Cheese, รสชาติ แ ปลกๆ อย่ า งไข่ เ ค็ ม
หมอนทอง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์รสชาติดี บรรจุภัณฑ์น่ารับประทาน เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย มีการกาหนดกล
ยุทธ์ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ สถานที่จาหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย ช่องทางการจัดจาหน่ายมีมากขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และมีการกาหนดโปรโมชั่น เช่น สะสม 10 แก้วเพื่อแลกชาไข่มุกฟรี 1แก้ว
เพื่อแข่งขันกันเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาร้านของตนเองบางร้านหรือบางตราสินค้ามีการเพิ่มระดับความหวานและลด
ระดับความหวานให้ผู้บริโภคได้เลือกตามความชอบด้วย
จากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชา
นมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งผลวิจัยในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจชานมไข่มุกต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ แ ละปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้
- ระดับการศึกษา

พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P)
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านสถานที่ (Place)
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion)
- ด้านบุคคล (Personnel)
- ด้านเทคนิคและกระบวนการ
(Procedure management)
- ด้านกายภาพ (Physical assets)
(Jain, 2013)
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร รวมประชากรจานวน 212,209
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 400 คน โดยการ
กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ยามาเน่ และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่างง่าย
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์
2.1.1 เพศ
2.1.2 อายุ
2.1.3 อาชีพ
2.1.4 รายได้
2.1.5 ระดับการศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร ได้แก่
2.2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2.2.2 ด้านราคา (Price)
2.2.3 ด้านสถานที่ (Place)
2.2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
2.2.5 ด้านบุคคล (People)
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2.2.6 ด้านเทคนิคและกระบวนการ (Process)
2.2.7 ด้านกายภาพ (Physical evidence)
วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชานมไข่มุกใน อาเภอเขตเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกาหนดขนาดตัวอย่างโดยอ้างอิง
การคานวณหากลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบประชากรแน่นอนจากสูตรของ Cochran กาหนดระดับความเชื่อมั่น 95% จะ
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด เพื่อ
ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคชานมไข่ มุ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา โดย
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้าน
ราคา (Price) ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ (Place) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล
(Personnel) ปัจจัยด้านเทคนิคและกระบวนการ (Procedure management) และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical
assets) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Five Point Likert Scales) จานวน
35 ข้อ
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check-List) จานวน 8 ข้อคาถาม
สถิติในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1. วิเคราะห์หาค่ า IOC เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม โดยใช้ ค่ า ดัช นีค วามสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC (Index of item Objective Congruence) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00.
2. วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค Item-total correlation มี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.30-0.72
3. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคานวณหาค่าความสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.84
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยการนาแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ไปประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออก ได้ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความถี่
(Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความถี่ (Frequency) และการหา
ค่าร้อยละ (Percentage)
1.4 การทดสอบความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ และปัจจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบไคสแคว์ (Chi-Square Test: 𝑥̅ 2 - test)
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 สรุปผล ดังนี้
ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคชานมไข่มุก ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-25 ปี เป็นนักศึกษา และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้า น อยู่ในระดับมากทุก ด้า น ได้แก่ ด้า นบุค คล ด้า นกายภาพ ด้า นเทคนิค กระบวนการ ด้า นการส่ง เสริ ม
การตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่ ตามลาดับ
2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่เฉลี่ยในการซื้อชานมไข่มุก จานวน จานวน 3-4 แก้ว/สัปดาห์ วัตถุประสงค์ในการ
ซื้อชานมไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่น โดยไม่จากัดโอกาสในการดื่ม รสชาติที่นิยมมากที่สุด คือ ชานมโกโก้ ประเภทท็
อปปิ้งที่ชื่นชอบ คือ ไข่มุก บุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุก คือ ตนเองและซื้อจากร้านประจา ซึ่งเป็นร้านค้า
หรือร้านอาหารทั่วไป
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จาแนก ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
และระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก สรุปผล ดังนี้
ด้านเพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกด้านรสชาติ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการ
ซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม ประเภทท็อปปิ้ง บุคคลที่มีผลต่อการซื้อ และสถานที่ที่ทาการซื้อ
ด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซื้อ
รสชาติ สถานที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ยังพบว่า ด้านอายุ
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม และประเภทท็อปปิ้ง
ด้านอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ รสชาติ และสถานที่ที่ทา
การซื้ออย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ด้านอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชา
นมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม ประเภทท็อปปิ้งและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
ด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซื้อ
โอกาสในการดื่ม รสชาติ ประเภทท็อปปิ้ง สถานที่ที่ทาการซื้อ และบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ด้านรายได้ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ด้านความถี่ในการซื้อ
ด้านระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ โอกาสในการ
ดื่ ม และประเภทท็ อ ปปิ้ ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ด้ า นระดั บ การศึ ก ษา ไม่ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ ด้านความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ รสชาติ สถานที่
ที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ (Place) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (People) ปัจจัยด้านเทคนิคและกระบวนการ (Process) และปัจจัยด้านกายภาพ
(Physical evidence) กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก สรุปผล ดังนี้
1) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่
ความถี่ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม รสชาติ สถานที่ที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
0.05 นอกจากนี้ ยัง พบว่า ปัจ จั ยด้า นผลิตภัณฑ์ ไม่มีค วามสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่
วัตถุประสงค์ในการซื้อ และประเภทท็อปปิ้ง
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2) ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคชานมไข่ มุ ก ได้ แ ก่
วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม ประเภทท็อปปิ้ง สถานที่ที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก
ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ และรสชาติ
3) ปัจจัยด้านสถานที่ (Place) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ โอกาส
ในการดื่ม รสชาติและสถานที่ที่ทาการซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านสถานที่ ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ประเภทท็อปปิ้ง
และบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
4) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชา
นมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม และบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ รสชาติ ประเภทท็อปปิ้ง และสถานที่ที่ทาการซื้อ
5) ปัจจัยด้านบุคคล (Personnel) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่
ความถี่ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม รสชาติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการซื้อ ประเภทท็อปปิ้ง สถานที่ที่ทาการ
ซือ้ และบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
6) ปั จ จั ย ด้ า นเทคนิ ค และกระบวนการ (Procedure management) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ รสชาติ ประเภทท็อปปิ้ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า ปัจจัยด้านเทคนิคและกระบวนการ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
บริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ โอกาสในการดื่ม สถานที่ที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
7) ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical assets) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก
ได้แก่ ความถี่ในการซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ยังพบว่า
ปัจจัยด้านกายภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ได้แก่ รสชาติ ประเภทท็อปปิ้ง สถานที่
ที่ทาการซื้อและบุคคลที่มีผลต่อการซื้อ
อภิปรายผลการวิจัย
อภิปรายผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้
1. อภิปรายผลการวิเคราะห์ปัจจั ยด้านประชากรศาสตร์และปัจจั ยส่วนประสมทางการตลาด เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ดังนี้
1.1 ผู้ บ ริ โ ภคชานมไข่ มุ ก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 16-25 ปี เป็ น นั ก ศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาปริญญาตรี และมีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร
(2557) พบว่า ผู้บริโภคที่นิยมบริโภคชาผลไม้ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จะเป็นเพศหญิง ที่มีอายุระหว่าง 26 ถึง
30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และสอดคล้องกับจิตชุดา นรเวทางค์กุล (2557) ผู้บริโภคชานม
ไข่มุกในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 29 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี
มีรายได้ ระหว่าง 15,001 - 30,000 บาท
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้บริโภคชานมไข่มุก ส่วนใหญ่มีความสะดวกในการซื้อชานมไข่มุกไม่
จากัดโอกาสและส่วนใหญ่จะเลือกจากร้านค้าประจาหรือร้านค้าอาหารทั่วไป จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสินค้าและ
บริการมีการปรับปรุงบริโภครสชาติชานมไข่มุก จึ ง ทาให้ มีค วามชอบในการซื้อสินค้า และบริการไปในทิศทาง
เดียวกันอีกทั้งยังมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าระหว่าง ร้านค้าทั่วไปที่มีหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ ส่งผลให้ลูกค้า
เล็งเห็นถึงความแตกต่างทางด้านราคา
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1.2 อภิปรายผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้า นพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้า น ได้แก่ ด้า นบุค คล ด้า น
กายภาพ ด้านเทคนิคกระบวนการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านสถานที่ ตามลาดับ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร คาภีระ (2557) ที่พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญอย่างมาก
ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา เพ็ญสุข (2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติและราคา ปัจจัย
ด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิจั ยเป็นเช่นนี้เนื่องจากปัจ จัยส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจ จั ยที่สามารถสร้างความ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้าทั้งด้านสินค้าและการบริการที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการซื้อ
สินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่การเลือกซื้อสินค้าและบริการในแต่ละครั้ง ลูกค้าสามารถเปรียบเทียบราคากับความ
คุ้มค่าที่ได้รับจากสินค้านั้นๆ และยังสามารถเปรียบเทียบราคากับร้านค้าออนไลน์อื่นๆได้ ส่งผลให้การค้นหาราคา
เป็นเรื่องที่ทาได้ง่ายและทาให้เกิดความพึงพอใจและด้วยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจ
ให้กับลูกค้า ทั้งด้านการแจ้งข้อมูลข่าวสารสินค้าใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าโดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรือแม้แต่
การประชาสัมพันธ์ร้านค้าในช่องทางอื่น ๆ สิ่ง เหล่านี้ล้วนมีความสาคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ทั้งสิ้น
2. อภิปรายผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่
2
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี ความถี่เฉลี่ยในการซื้อชานมไข่มุก จานวน จานวน 3-4 แก้ว/
สัปดาห์ วัตถุประสงค์ในการซื้อชานมไข่มุกเพื่อเพิ่มความสดชื่น โดยไม่จากัดโอกาสในการดื่ม รสชาติที่นิยมมากที่สุด
คือ ชานมโกโก้ ประเภทท็อปปิ้งที่ชื่นชอบ คือ ไข่มุก บุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อชานมไข่มุก คือ ตนเองและซื้อจาก
ร้านประจา ซึ่งเป็นร้านค้าหรือร้านอาหารทั่วไป
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้บริโภคชานมไข่มุก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับอายุและ เป็นกลุ่มวัยที่
ใกล้เคียงกัน มีปัจจัยทางด้านรายได้ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมีผลให้พฤติกรรมในการเลือกซื้อชานมไข่มุก และ
บริการไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีความนิยมและมีรูปแบบในการเลือกซื้อชานมไข่มุก ซึ่งปัจจัยด้านเพศ อายุและ
รายได้ ไม่ก่อให้เกิดความกังวลในการซื้อสินค้าและบริการ
3. อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดกับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จาแนก ดังนี้
อภิปรายผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระดับการศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก อภิปรายได้ดังนี้
3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัย ด้านประชากรศาสตร์ จาแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับ
การศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก อภิปรายผล ได้ดังนี้
ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การบริโภคชานมไข่มุกของผู้บริโภค ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaur and
Kochar (2018) ที่ พ บว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลมี ค วามส าคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น วิ ถี ชี วิ ต
สถานภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ และอายุ ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า เช่น แรงจูงใจ
การรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติ เป็นต้น โดยปัจจัยเหล่านี้รวมกันกลายเป็นตัวแบบพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึง
กระบวนการตัดสินใจซื้อที่สาคัญของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของของ พันธุ์ทิ พย์ ดีประเสริฐดารง (2559) ที่
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับอายุและเป็นกลุ่ ม
วัยที่ใกล้เคียงกัน มีปัจจัยทางด้านรายได้ไม่แตกต่างกันมากนัก จึงมีผลให้พฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ไปในทิศทางเดียวกัน เช่น มีความนิยมและมีรูปแบบในการเลือกซื้อสินค้าประเภทที่คล้ายกัน
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นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุกในด้านความถี่ในการซื้อ โอกาสในการดื่ม และวัตถุประสงค์ในการซื้อ สอดคล้องกับ ธิติมา
เพ็ญสุข (2560) ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อ
ไม่แตกต่างกัน เนื่องมาจากลักษณะของสินค้าชาตรามือมีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภค
ได้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งมีราคาไม่สูงนักทาให้เข้าถึงผู้บริโภคในทุกระดับรายได้
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องจากชานมไข่มุกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทั่วไป มีราคาต่อหน่วยต่า
จาหน่ายทั่วไป ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อไม่ยาก
3.2 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Product) ปั จ จั ย ด้ า นราคา (Price) ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ (Place) ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) ปัจจัยด้านบุคคล (Personnel) ปัจจัยด้านเทคนิคและกระบวนการ (Procedure management)
และปัจจัยด้านกายภาพ (Physical assets) กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก อภิปรายผล ได้ดังนี้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อาชิรญา บุญเพิ่ม (2564) ที่พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด
มีผลต่อการเลือกซื้อชาไทยของผู้บริโภค และสอดคล้องกับ ธิติมา เพ็ญสุข (2560) ที่พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชาตรามือของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ปัจจัยด้านรสชาติและราคา ปัจจัย
ด้านกระบวนการและลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง สถานภาพนักศึกษา มี
รายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท และแม้ว่าชานมไข่มุกจะเป็นเครื่องดื่มที่มีราคาไม่สูง สามารถซื้อหาได้ทั่วไป แต่
ว่าหากธุรกิจมีการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ดีย่อมสามารถกระตุ้นและจูงใจผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้เป็นอย่าง
ดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจควรคานึงถึงการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์มากขึ้น ซึ่ง
จะเป็นการขยายกลุ่มตลาดเป้าหมายและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน
2. ปัจ จั ยด้า นส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าที่ไม่มากนัก ดัง นั้น
ผู้ประกอบการควรจะพัฒนาสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ให้ความสาคัญด้านรสชาติ และโปรโมชั่นสามารถมีส่วนช่วย
ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคในอาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร หากมี
การศึกษาในครั้งต่อไปควรทาการศึกษาในกลุ่มคนทางานและทาการศึกษาช่วงเวลาการซื้อสินค้าและบริการ เพราะ
ทาให้ทราบถึงช่วงเวลาที่มีการซื้อสินค้าและบริการเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับร้านค้าและผู้ที่สนใจ
2. ควรศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มากขึน้ เช่น 4C ที่จะครอบคลุมพฤติกรรมของผู้บริโภค
ได้ดียิ่งขึ้นหรือตัวแปรอื่นๆ เช่น การเลือกซื้อสินค้าและบริการ
เอกสารอ้างอิง
จิตชุดา นรเวทางค์กุล. (2557). ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคชานม
ไข่มุกของผู้บริโภควัยท้างานในเขตวัฒนา. [Online] : Available :
http://mba.swu.ac.th/article/fileattachs/10022015103507_f_0.pdf [2564, ธันวาคม 22].
ธิดาวรรณ จงเกรียงไกร. (2557). พฤติกรรมการบริโภคชาผลไม้โอชายะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ธิ ติ ม า เพ็ ญ สุ ข . (2560). การตั ด สิ น ใจซื อชาตรามื อ ของผู้ บ ริ โ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล .
วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

462

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ปัทมพร คาภีระ. (2557). พฤติกรรมการซือเครื่องส้าอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ของนักศึกษาหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พันธุ์ทิพย์ ดีประเสริฐดารง. (2559). ส่วนปนะสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือสินค้าร้าน LOFT
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
อาชิรญา บุญเพิ่ม. (2564). พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย. สาร
นิพนธ์การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล.
Jain, M. K. ( 2 0 1 3 , November) . An analysis of marketing mix: 7 Ps or more. Asian Journal of
Multidisciplinary Studies, 1(4), 23-28.
Kaur, H., & Kochar, R. (2018). A review of factors affecting consumer behavior towards online
shopping. International Journal of Engineering and Management Research (IJEMR),
8(4), 54-58.

463

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

การศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19
ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จ้ากัด
The Research on Marketing Strategies During COVID-19 Epidemic of
Chai Komol Business Co., Ltd.
นันทิดา อิสสระ1 กนกวรรณ เทียนทอง1 และภัทรภร พุฒพันธ์2
Nanthida Aitsara1 ,Kanokwan Thianthong1, and Phattaraporn Putphun2
1นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จากัด เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
มีวิธีการดาเนินงานวิจัย คือการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล กาหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจงที่
มีผู้บริหารและพนักงาน จานวนทั้งสิ้น จานวน 73 คน และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรบาน และการวัดระดับความสาคัญด้วยวิธีไลเคิร์ทสเกล ผลการวิจัยพบว่ า ธุรกิจเลือกใช้กลยุทธ์ (4P)
ในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบและหลากหลายยี่ห้อซึ่งเหมาะกับพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มักจะซื้อผลิตภัณฑ์หลายอย่างภายในร้านเดียว รองลงมาเป็นด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริม การตลาด ตามลาดับ แนวทางในการปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด – 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด เลือกใช้กลยุทธ์ในด้านการสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์
การนาสินค้าที่แปลกใหม่ ทันสมัยมาจาหน่าย สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี รองลงมา คือด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า
และ ด้านการให้บริการกับลูกค้า ตามลาดับ
ค้าส้าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด / โควิด19 / กลยุทธ์การปรับตัว
Abstract
This research aimed to study marketing strategies of Chai Komol Business Co., Ltd. and to
study and analyze adaptation strategy of the organization during the COVID-19 epidemic of Chai
Komol Business Co., Ltd. The study was conducted by using a questionnaire to collect data. The
sample was selected by purposive sampling, totaling 73 executives and employees. The data were
analyzed by statistics, including percentage, mean, and standard deviation. The measurement of
importance was done by using Likert scale. The results demonstrated that businesses employed
4P strategy in product the most. The company has various products and brands that are suitable
for the behavior of consumers in the present who are likely to buy many products in only one
store. The following strategies were price, distribution channel, and marketing promotion,
respectively. The company's adaptation approach during the epidemic of the COVID-19 of Chai
Komol Business Co., Ltd. was to promote uniqueness of products by selling new and modern
products. So, the product has a good image. The following approaches were customer priority and
customer service, respectively.
Keywords: marketing mix / COVID-19 / adaptation strategy

464

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
2562 ทาให้เกิดผลกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตของคน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ
ทาให้ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ต่างได้รับผลกระทบอย่างมาก และด้วยภาวะ
วิกฤตนี้ถือเป็นครั้งแรกในลักษณะของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ทาให้ในหลายบริษัทไม่มีบทเรียนหรือแผนการรองรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ ถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโต ลาดับต้น ๆ ของไทยมาโดยตลอด และพบว่า
บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ในภาพรวมมาก โดยผลกระทบ
กระจายไปทั่ ว ทุ ก ๆ อุ ต สาหกรรมย่ อ ยที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น ทั้ ง ระบบในซั พ พลายเชน (Supply Chain) ทั้ ง
อุตสาหกรรมผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบ รวมไปถึงตลาดการส่งออกรถยนต์หด
ตัวในทุกตลาด สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกกลุ่มตลาด
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการ
เลื อ กใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารปรั บ ตั ว ในด้ า นต่ า ง ๆ เพื่ อ ความอยู่ ร อดในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 ซึ่ ง ได้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมาก ทาให้เกิดสินค้าคงค้าง ขาดสภาพคล่องและกระแสเงิ นสด
หมุนเวียน รวมถึงการทางานที่ไม่คล่องตัวเหมือนเดิม ส่งผลให้ธุรกิจต้องหาแนวทางในการรับมือกับปัญหา เพื่อที่จะ
สามารถดาเนินธุรกิจให้อยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ชัย
โกมลธุรกิจ จากัดได้มีการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดและกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 โดยกลยุทธ์การปรับตัว ได้แก่ ด้านการสร้างความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ให้บริการลูกค้า และด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า
จากสถานการณ์และข้อมูลเบื้องต้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด ทาให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นปัญหาและสนใจที่จะศึกษาผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจอย่างไร มีการเลือกใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวในด้าน
ใดบ้าง โดยผลของการศึกษาจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมไปถึงผู้ประกอบการในธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน เพื่อนาไปเป็นบทเรียนและแบบแผนการรับมือล่วงหน้าเมื่อเกิดภาวะวิกฤตในครั้งต่อไป รวมไปถึง
ภาครัฐที่จะสามารถเข้าใจถึงลักษณะ ของผลกระทบและแนวทางการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวของผู้ประกอบธุรกิจ
เพื่อประกอบการพิจารณาในการออกนโยบายหรือมาตรการทางภาครัฐ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของภาค
ธุรกิจในภาวะวิกฤต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การการตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของบริษัท ชัยโกมล
ธุรกิจ จากัด
2. เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ของบริษัท
ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
กรอบแนวคิดการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (4P)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ราคา (Price)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

กลยุทธ์การปรับตัวในช่วงโควิด – 19
1. การสร้างความแตกต่างทางด้าน
ผลิตภัณฑ์
2. ด้านของการให้บริการกับลูกค้า
3. ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า

ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด มีวิธีการดาเนินวิจัย โดยกาหนดประชากรกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เก็บ
ข้อมูลและสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานในบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
จานวนทั้งสิ้น จานวน 73 คน จากพนักงานทั้งหมด 73 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของพนักงานทั้งหมด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการจัดทาแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ เพศ อายุ ตาแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน วุฒิการศึกษา ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาด (4P) ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับ
กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert) และได้ทาการ
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าความเชื่อมั่นจานวน 73 ชุด โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
(Cronbach, 1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด
จานวน 73 คน
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารบทความทางวิชาการ สถิติ
ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซึ่งรวบรวบได้ จากหนังสือและ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าสถิติวิเคราะห์ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และนาผลที่ได้มาสรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศชาย จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26 มีช่วงอายุ ต่ากว่า 25 ปี
จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 มีตาแหน่งงานเป็นพนักงาน จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 84.9 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่ากว่า 20,000 บาท จานวน 44 คน มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ
91.8
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท
ชัยโกมลธุรกิจ จ้ากัด
เป็นการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท
ชัยโกมลธุรกิจ จากัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับคือ น้อยที่สุดถึงมากที่สุด (1-5) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 1
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 แสดงผลการศึกษาการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
ส่วนประสมทางการตลาด (4P)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
รวม

ระดับความส้าคัญ
X
SD
3.85
1.05
3.79
1.09
3.55
1.11
3.51
0.90
3.67
0.09

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
1
2
3
4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด พบว่า ในภาพรวมกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ รองลงมา คื อ ด้ า นราคา ด้ า นสถานที่ / ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี
รายละเอียด ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาดมี่ใช้ในการดาเนินธุรกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด 19 ของบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จากัด อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย คือ สินค้ามีความหลากหลายและ
มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ มีที่จอดรถเพียงพอสาหรับลู กค้าที่มาใช้บริการและไม่
เสียค่าบริการ อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทชัยโกมลธุรกิจ จากัดอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย คือ ความสะอาดของร้านค้าทั้งบริเวณ
หน้าร้านและภายในร้าน รองลงมา คือ มีที่นั่งรองรับลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม และสถานที่ตั้ง
ของร้านมีความสะดวกต่อการเดินทาง มีการบริการจัดส่งสินค้าในระยะใกล้ให้กับลูกค้า และมีการบริการหลังการ
ขายที่ยอดเยี่ยม
ด้านราคา กลยุทธ์ทางการตลาดมี่ใช้ในการดาเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย คือมีการตั้งราคาตามคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ มีการตั้งราคาตามขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีการให้เครดิตการค้า มีการให้ราคา
พิเศษตามเงื่อนไขปริมาณการซื้ อที่กาหนด มีระยะเวลาการให้เครดิตการค้า มีการตั้งราคาแตกต่างจากคู่แข่ง และ
สามารถต่อรองราคาได้ ลูกค้าสามารถเลือกชาระเงินได้หลายวิธี
ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ้าหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาดมี่ใช้ในการดาเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย คือ ขาย
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, website, Gmail, TikTok, Instagram รองลงมา คือ ขายผ่านพนักงานขาย ขาย
ผ่านหน้าร้าน ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย
ด้านการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดมี่ใช้ในการดาเนินธุรกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ย คือ ขายโฆษณา
ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, website, Gmail, TikTok, Instagram รองลงมา คือ จดหมายทางตรง โฆษณา
ตามโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณาบิลบอร์ดขนาดใหญ่ การจัดแสดงสินค้า
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด –
19 ของบริษัท ชัย โกมลธุรกิจ จ้ากัด
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด –
19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด สถิติวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับคือ น้อยที่สุดถึงมากที่สุด (1-5) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด
กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19
1. ด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านการให้บริการกับลูกค้า
3. ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า
รวม

ระดับความส้าคัญ
X
SD
4.06
0.09
3.61
1.08
3.82
1.18
3.83
0.60

แปล
ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก

19 ของ

อันดับที่
1
3
2

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
– 19 ของบริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด พบว่า ภาพรวมในการปรับตัวขององค์กร อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.83 โดยเรียงลาดับจากค่ าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณ ฑ์ รองลงมา คือ ด้านการให้
ความสาคัญกับลูกค้า และด้านการให้บริการกับลูกค้า มีรายละเอียด ดังนี้
ด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดโควิด – 19 ของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่า สินค้ามีคุณภาพสูงกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาด อยู่ ในระดับ มาก รองลงมา คือ นาสินค้าที่แปลกใหม่
ทันสมัยมาจาหน่าย อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่แนวทางในการปรับตัวขององค์กร
ในช่วงโควิด – 19 อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
ของลูกค้า และสินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี
ด้านการให้บริการกับลูกค้า กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดโควิด – 19 ของบริษัท
ชัยโกมลธุรกิจ จากัด ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
พบว่า มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริก าร อยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ให้บริการ อยู่ในระดับ มาก และสร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ด้านการให้ความส้าคัญกับลูกค้า กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดโควิด – 19 ของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด 19 อยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย พบว่า ใช้คาติชมจากลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น อยู่ในระดับ มาก รองลงมา คือ มีช่องทางการติดต่อ
สะดวก หากลูกค้าต้องการสอบถาม อยู่ในระดับ มาก และใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence)
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงรุก อยู่ในระดับ ปานกลาง
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ชัย
โกมลธุรกิจ จากัด ได้นาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องมาประกอบการอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ดังนี้
1. กลยุทธ์การตลาด
1.1 ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายประเด็ น พบว่ า สิ น ค้ า มี
หลากหลายยี่ห้อ และมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ มีที่จอดรถเพียงพอสาหรับลูกค้า
ที่มาใช้บริการและไม่เสียค่าบริการ และอันดับที่สามคือ ความสะอาดของร้านค้าทั้งบริเวณหน้าร้านและภายในร้าน
ทั้ง 3 ข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชชา ปะณะรักษ์ (2562) พบว่ากล
ยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้ในการปฏิบัติการของธุรกิจนาเที่ยวภายในประเทศในเขตจังหวัดภูเก็ต ให้ความสาคัญกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับแรก ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญของธุรกิจในการนาเสนอต่อนักท่องเที่ยว

468

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
1.2 ด้านราคา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า มีการตั้งราคาตาม
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ มีการตั้งราคาตามขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และอันดับ
ที่สามคือ มีการให้เครดิตการค้า ทั้ง 3 ข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วิทยา
วารีรักษ์จรุงกิจ (2559) พบว่าจุดแข็งของธุรกิจธุรกิจค้าส่งถุงบรรจุแร่มือสองนี้คือการที่ถุงแร่มือสองมีคุณภาพราคา
ถูกและลักษณะตรงตามความต้องการในการใช้งานมีสินค้าพร้อมส่งสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าในการบริการมีสาย
สัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและกระจายสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า ขายผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, website, Gmail, TikTok, เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ
ขายผ่านพนักงานขาย และอันดับที่สามคือ ขายผ่านหน้าร้าน ทั้ง 3 ข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ โปร่งจิตร์ (2557) พบว่ากลุ่มผู้ส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบที่
ส่งออกไปยังประเทศในอาเซียนมีการใช้กลยุทธ์การตลาดอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
การใช้มากที่สุด
1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าการ
โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, website, Gmail, TikTok, Instagram เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา
คือ จดหมายทางตรง และอันดับที่สามคือ โฆษณาตามโทรทัศน์ วิทยุ ร้าน ทั้ง 3 ข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
2. กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
2.1 ด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า สินค้ามีคุณภาพสูงกว่าสินค้าที่มีอยู่ในตลาด เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ นาสินค้าที่แปลกใหม่ ทันสมัยมา
จาหน่าย อยู่ในระดับ มาก และอันดับสาม คือ มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งสามข้อมีภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปพนวัฒน์ ฉินธนทรัพย์ ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และ
นิศศา ศิลปะเสริฐ (2562) พบว่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ์
กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ กล
ยุทธ์ด้านภาพลักษณ์ และน้อยที่สุดคือ กลยุทธ์ด้านบริการ
2.2 ด้านการให้บริการกับลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่ามี
ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ และ
อันดับสาม คือ สร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการ ซึ่งทั้งสามข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร เจียรมาศ (2560) พบว่าผู้ประกอบการร้านนมควรให้ความสาคัญกับผู้บริโภค
โดยการรักษาคุณภาพการบริการที่ดีอยู่แล้วและปรับปรุงการบริการที่ยังพบข้อบกพร่องอยู่เพื่อให้ผู้บริโภคมีการ
กลับมาใช้บริการร้านนมในอนาคต
2.3 ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น
พบว่า ใช้คาติชมจากลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้น เป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ มีช่องทางการติดต่อสะดวก
หากลูกค้าต้องการสอบถาม และอันดับสาม คือ ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเชิงรุก ซึ่งทั้งสามข้อมีภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศุภรัตน์ เอี่ยมสุนทรและปณัฐฐา ภาคธูป (2555) ที่ พบว่าผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กจาเป็นต้อง
ปรับตัวเพื่อการแข่งขันโดยใช้กลยุทธ์การให้ความสาคัญกับลูกค้ามากที่สุด
จึงสรุปได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทาให้บริษัทชัยโกมลธุรกิจ จากัด มีการ
เลือกใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด และแนวทางในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยมีการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดใน
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด ในเรื่องของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่
มักจะซื้อสินค้าหลายอย่างภายในร้านเดียว รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ตามลาดับ และกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กรในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ของ
บริษัท ชัยโกมลธุรกิจ จากัด เลือกใช้กลยุทธ์ในด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เช่น การนาสินค้าที่แปลกใหม่
ทันสมัยมาจาหน่าย สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดี รองลงมา คือด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า และ ด้านการให้บริการกับ
ลูกค้ า ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจั ยของ ปภาวิช ญ์ บุญแกร (2562) พบว่า กลยุทธ์การสร้ า งความแตกต่ า งในด้ า น
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ผลิตภัณ ฑ์ส่ง ผลต่อ การตัด สิน ใจใช้ บ ริการในคาเฟ่ ขนมหวานร้า นอาฟเตอร์ ยู( After You) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ด้านการบริการ และด้านบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์การตลาดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของบริษัท ชัย
โกมลธุรกิจ จากัด ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ค้นพบจากการวิจัยและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ข้อเสนอแนะส้าหรับการน้าผลการวิจัยไปใช้
1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรสร้างตราสินค้าให้ชัดเจนเพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจา และควรให้ความสาคัญ
ในการคัดเลือกวัตถุดิบหรือการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณ ภาพจากแหล่งอื่น ๆ มาจาหน่าย มีการนาระบบบาร์โค๊ดติดบน
สินค้า ทาให้สามารถเช็คประเภทของสินค้าและการสรุปยอดจาหน่าย เพื่อใช้ประมาณการผลิตสินค้าให้สมดุลกับ
ยอดขาย และเป็นการลดการสูญเสียของสินค้าคงเหลือในการจัดจาหน่าย
1.2 ด้านราคา ราคาสินค้าต้องกาหนดราคาให้เหมาะสมกับตัวสินค้าและระดับคุณภาพสินค้าและควร
กาหนดราคาในแง่ของจิตวิทยาเพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อสินค้าที่คิดว่าราคาที่ลูกค้าซื้อนั้นไม่แพงมากและมีกาลังซื้อ
ได้
1.3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ผู้ประกอบการที่มีสาขาอยู่แล้วสามารถเพิ่มช่องทางการกระจาย
สินค้าไปยังผู้บริโภคกลุ่มอื่นได้โดยการจาหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ส่งให้ร้านค้า หรือตัวแทนจาหน่ายใน
พื้นที่ หรือการขายผ่านออนไลน์ และควรให้ความสาคัญกับสถานที่ เช่น ที่จอดรถ จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความ
ปลอดภัยและอานวยความสะดวกในการเข้าออกของลูกค้าบริเวณที่จอดรถ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่มาเข้า
ใช้บริการ
1.4 การส่งเสริมทางการตลาด มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือนาเสนอสินค้าผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของสินค้าภายในร้านที่แตกต่างไปจากร้านอื่นๆ และมีการอบรมหรือบอก
กล่าวพนักงานในการให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าด้วยความสุภาพและเต็มใจให้บริการ
1.5 ด้านความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ การคิดค้นออกแบบรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ด้วยควรสร้างความโดดเด่นให้กับตรายี่ห้อ โดยเน้นด้านรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์และ
ฉลากสินค้าโดดเด่น ทันสมัย ที่ผู้บริโภคสามารถจดจาได้ง่าย และดึงดูดใจให้ซื้อ และควรรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ให้คงที่อยู่เสมอ เพื่อรักษาชื่อเสียงภาพลักษณ์ของตรายี่ห้อไว้
1.6 ด้านการให้บริการกับลูกค้า ควรปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับการตอบปัญหาทางด้านข้อมูลสินค้า
เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาโดยเน้นไปที่ Call Center เป็นจุดสาคัญ รวมทั้งความสะดวกสบายในการขนและถ่ายสินค้าไป
ยังที่จอดรถ ไม่สร้างความยุ่งยากลาบากให้กับลูกค้าในทุกลักษณะ
1.7 ด้านการให้ความสาคัญกับลูกค้า ใช้ประโยชน์จากการตลาดหลายช่องทางเพื่อนาเสนอบนหลาย
แพลตฟอร์ม ดังนั้นลูกค้าจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และมีส่วนร่วมกับแบรนด์ได้ง่ายขึ้น ตอบคาถามเกี่ยวกับแบรนด์
บนแพลตฟอร์มรวมถึงคาใช้โซเชียลมีเดียที่ความคิดที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
การทาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บข้อมูลจากคู่ค้าหรือผู้บริโภคด้วยเพราะจะได้ทราบเหตุผลว่ามีความ
พึงพอใจในด้านใดบ้างของผู้ผลิตสินค้าเพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
Guidelines for the development of herbal products of the Chiang Pheng
Herbal Community Enterprise Chiang Pheng Subdistrict, Kut Chab District,
Udon Thani Province
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สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน และเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของวิสาหกิจ ชุ มชนสมุนไพรเชี ยงเพ็ง การวิจั ยนี้ใช้ วิธีวิจั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ กลุ่มตัวอย่า งได้แก่ ผู้ นาชุ มชน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ สาหรับศึกษาข้อมูลของประวัติความเป็นมา ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และ
ราคา ด้านสภาพการแข่งขัน และด้านการจัดจาหน่าย ผลการวิจัยพบว่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เพื่อ
ยกระดับศักยภาพของคนในชุมชนในการแข่งขันการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างรายได้สู่คนในชุมชนกลุ่ม
วิสาหกิจสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ
ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ การ
ทาการตลาดออนไลน์ โดยการเปิดเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
ค้าส้าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์,สมุนไพร,วิสาหกิจชุมชน
Abstract
The purpose of this research was to study community product information. and propose
guidelines for the development of herbal products of the Chiang Peng Herbal Community
Enterprise This research uses a qualitative research method. The sample group includes community
leader Chairman of the Community Enterprise Group Vice President of Enterprise Group and
members of the Chiang Pheng Herbal Community Enterprise Group research tools namely
interview form For studying the information of the history Marketing product and price in terms of
competition and distribution The results showed that meet the needs of consumers To raise the
potential of people in the community to compete in the production of herbal products and
generate income for people in the community of Chiang Pheng Herbal Enterprise Group Chiang
Peng Subdistrict Mueang Udon Thani District Udon Thani Province Product development guidelines
is to encourage members to participate in training to increase production skills Unique packaging
design online marketing by opening the page Facebook to provide more channels to provide
information about products. and product development to be unique to meet the needs of
consumers
Keywords : product development , herbs , community enterprise
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
สมุนไพรไทย เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรของประเทศไทย ทั้งนี้สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตและ
สังคมไทยมาโดยตลอด จะเห็นได้จากการนาสมุนไพรมาประกอบในอาหารได้ทั้งคาว หวาน และเป็นยารักษาโรค ใช้
ในการบาบัดดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ หรือแม้กระทั่งใช้เพื่อการเสริมความงาม (สุทธิวัลย์ สีทา, 2559) ประเทศไทยเป็น
แหล่งความรู้ด้าน สมุนไพรไทย สามารถนาสมุนไพรไทยมาดัดแปลงใช้แก้ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาโรค การ
ดูแลรักษาร่างกาย การดูแลรักษาผิวหนัง หรื อแม้กระทั้งการดูแลรักษาหนังศีรษะ ตั้งแต่อดีตประเทศไทยได้รับ
อิทธิพลทางประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ศาสนาและการรักษาโรคมาจากประเทศอินเดีย และเมื่อเวลาผ่านไปจึงเกิด
เป็นภูมิปัญญาในการเสริมสร้างสุขภาพและวิธีรักษาโรคเป็นของตนเองหรือที่เรียกว่า ศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อ
รักษาโรคหรือบรรเทาอาการต่างๆ สมุนไพรหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และบารุง
ผมและหนังศีรษะได้ดี จึงเกิดการพัฒนารูปแบบของการใช้ยาสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดบารุงผมและหนังศีรษะ
มาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แต่ยังขาดความรู้และแนวทางในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพร เพื่อสร้างการ
ยอมรับและนาไปใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างกว้างขวาง และขาดการตั้งเป้าหมายเพื่อตอบสนองปัญหาสุขภาพและการ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งเริ่มจากการสนใจที่จะปลูกดอกอัญชันส่งไปขายที่เขาหิน ซึ่งตากแห้ง
แล้วส่งไปขาย ด้วยการให้ความช่วยเหลือและพัฒนามีการปลูกสมุนไพรมากขึ้น มีการแนะนาให้ผลิตสินค้า มากขึ้น
เช่นลูกประคบ ยาหม่อง ยาดม น้ามันไพล น้ามันตะใคร้ โลชั่นว่านสาวหลง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเชียง
เพ็ง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนด้วยรูปแบบคณะกรรมการ และสามารถมาช่วยงานและมีรายได้ การบริหารจัดการ
วัตถุดิบ โดยสมาชิกจะปลูกที่สวนของตนเอง และมาขายให้กลุ่มวิสาหกิจ ในราคาที่ทางกลุ่มกาหนด กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็งยังมีเครื่องมือในการกวน การสกัด และการผลิต อีกทั้งสินค้าสมุนไพรผ่านองค์กรอาหารและ
ยา (อย.) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แต่ ผู้คนส่วนใหญ่มีภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจะเป็นผู้สูงอายุ
ประเด็นปัญหาที่พบคือ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรยังไม่มีความหลากหลายมากพอ และบรรจุภัณฑ์ล้าสมัยไม่มีเอกลักษณ์
(อาภรณ์ ชาดวง, 2564, ธันวาคม 10)
จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยมีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีความหลากหลายมีคุณค่า และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจมากขึ้น ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม บทบาทของคนใน
ชุมชนที่จะนาศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนา ตลอดจนการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สังคม และเนื่องจาก
สมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนา
ศักยภาพในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับข้อมูลสมุนไพรต่างๆ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสมุนไพร
ท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้ต้องทาวิจัย แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียง
เพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง
อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
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ขอบเขตการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง
ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
2. แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนของวิ ส าหกิ จ
ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต้าบลเชียงเพ็ง
อ้ า เ ภ อ กุ ด จั บ จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ า นี
ประกอบด้วย
1. ประวัติความเป็นมา
2. ด้านการตลาด
3.ด้านผลิตภัณฑ์และราคา
4. ด้านสภาพการแข่งขัน
5.ด้านการจัดจาหน่าย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการด้าเนินงานผลการวิจัย
การศึกษา แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง เพื่อให้เกิดแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลาย ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี มีระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564 มีวิธีการดาเนินงานดังนี้
อุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจชุ มชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ประขากรและกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้ให้แหล่ง ข้อมูลในการศึ กษาข้อมูลผลิตภัณ ฑ์ชุ มชนและเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีจานวน 16 คน และการเลือกสุ่มแบบเจาะจง ซึ่งเป็นผู้
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์คือ ผู้นาชุมชน 1 คน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 คน รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ 1 คน และ
สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ สาหรับศึกษาข้อมูลของประวัติความเป็นมา ด้านการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์และ
ราคา ด้านสภาพการแข่งขัน และด้านการจัดจาหน่าย โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้นาชุมชน หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียง
เพ็ง สมาชิกชุมชนเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง
2. การวิเคราะห์ SWOT สาหรับหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงเพ็ง สมาชิกชุมชนเชียงเพ็ง ตาบล
เชียงเพ็ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยนาเอาข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์โดยสรุป ประเด็นหลัก
ประเด็นย่อย และจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ SWOT ของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
เชียงเพ็ง
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง กรณีศึกษา ตาบล
เชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนของวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต้าบลเชียงเพ็ง อ้าเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 101 หมู่ 13 บ้านยางชุม ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี ประธานกลุ่มคือ นางอาภรณ์ ชาดวง รองประธานกลุ่มคือ นายวัชรินทร์ ชาดวง เลขานุการคือ นาง
ทองที บุญชม คนในชุมชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยหมู่ 13 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง มี
ผลิตภัณฑ์ชุมชนคือ น้ามันไพล สบู่ว่านสาวหลง แชมพูดอกอัญชัน ลูกประคบ ยาหม่อง ยาดม น้ามันตะไคร้ โลชั่น
วานสาวหลง และจากการสารวจวัตถุดิบที่จะนามาใช้ในกระบวนการผลิตที่มีมากที่สุด คือ ว่านสาวหลง ดอกอัญชัน
ตะไคร้ และจากการสัมภาษณ์รองประธานวิสาหกิจ กล่าวว่า เริ่มแรกปลูกดอกอัญชันส่งไปขายที่เขาหินซ้อน อยู่
ประมาณ 2-3 ปี ซึ่งตากแห้งแล้วส่งไปขาย และต่อมาได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ มาสอนสูตรทาแชมพูดอกอัญชัน ซึ่งเริ่มแรก
สามารถผลิตแชมพูได้ 500 ขวด ขายขวดละ 80 บาท ซึ่งต่อมามีการพัฒนารูปลักษณ์ในการบรรจุ ภัณฑ์ ผ่านมาแล้ว
10 ปี จากปี 2554 ถึงปัจจุบันปี 2564 ปัจจุบันสามารถผลิตได้เดือน 1,000 ขวด ขนาด 200 มิลลิลิตร ด้วยการให้
ความช่วยเหลือและพัฒนามีการปลูกสมุนไพรมากขึ้น มีการแนะนาให้ผลิตสินค้า มากขึ้น เช่น ลูกประคบ ยาหม่อง
ยาดม น้ามันไพล น้ามันตะไคร้ โลชั่นว่านสาวหลง เป็นต้น
สามารถสร้างรายได้เข้ากับชุมชนเชียงเพ็ง การรวมกลุ่มของคนในชุมชนด้วยรูปแบบคณะกรรมการ และ
สามารถมาช่วยงานและมีรายได้ การบริหารจัดการวัตถุดิบ โดยสมาชิกจะปลูกที่สวนของตนเอง และมาขายให้กลุ่ม
วิสาหกิจ ในราคาที่ทางกลุ่มกาหนด ซึ่งไม่จากัดว่าจะขายกี่กิ โลกรัม ชุมชนแห่งนี้มีเครื่องมือในการกวน การสกัด ใน
ชุมชน ผลิตหรือทางานโดยคนในชุมชน และสิ่งสาคัญสินค้าสมุนไพรผ่านองค์กรอาหารและยา (อย.) สมุนไพรที่ไม่ใช่
อาหาร การจัดจาหน่าย ขายส่งที่สนามบินอุดรธานี โลตัสขอนแก่น ท่าเสด็จจังหวัดหนองคาย และร้านค้าทั่วไปที่
สนใจนาไปจาหน่ายเอง
1.1 ด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี มีการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่นามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีการจาหน่ายทั้งปลีก
และส่งทั้งในจังหวัดอุดรธานีและต่างจังหวัดโดยการส่งพัสดุไปรษณีย์ สร้างความประทับใจโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่
ดี ในทุกกิจกรรมการดาเนินงาน ทั้งการความสะดวกรวดเร็วในการส่งมอบ ปฏิสัมพันธ์ในการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจ นาไปสู่การซื้อซ้าและบอกต่อ มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน และมีความตั้งใจ
จริงที่จะนาเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพแก่ลูกค้า
1.2 ด้านผลิตภัณฑ์และราคา ประกอบด้วย 1. แชมพูสมุนไพรดอกอันชัน ปริมาตรสุทธิ 250
มิลลิลิตร ราคา 80 บาท 2. ผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรสูตร 9 มงคลเชียงเพ็ง ปริมาตรสุทธิ 150 มิลลิลิตรราคา
80 บาท 3. ผลิตภัณ ฑ์น้ามันไพลเชียงเพ็ง ปริมาตรสุทธิ 150 มิลลิลิตร ราคา 80 บาท 4. ผลิตภัณ ฑ์สเปรย์กัน
ยุง ปริมาตรสุทธิ 110 มิลลิลิตร ราคา 100 บาท 5. ผลิตภัณฑ์โลชั่นบารุงผิวว่านสาวหลง ปริมาตรสุทธิ 300 มิลลิลิตร
ราคา 160 บาท 6. ผลิตภัณฑ์เจลอาบน้าว่านสาวหลง ปริมาตรสุทธิ 350 มิลลิลิตร ราคา 100 บาท 7. ผลิตภัณฑ์สบู่
เหลวผสมสมุนไพรเชียงเพ็ง ขมิ้นชัน ปริมาตรสุทธิ 300 มิลลิลิตร ราคา 50 บาท 8. ผลิตภัณฑ์สบู่ว่านสาวหลง ไวท์
สปา ปริมาตรสุทธิ 70 กรัม ราคา 90 บาท
1.3 ด้านสภาพการแข่งขัน คือ 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีบ้านจิกสปา ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร น้ามันสมุนไพร แชมพูสมุนไพร สมุนไพรขัดผิว และ
สมุนไพรพอกผิวกาย 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีการ
จาหน่ายลูกประคบสมุนไพรเป็นหลัก ซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียงกันในจังหวั ดอุดรธานี 3. กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนาเมืองไทยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ต.น้าโสม อ.น้าโสม จ.อุดรธานี เป็นแปลงสาธิตปลูกพืชสมุนไพร 1,500 ชนิด
โดยนาสมุนไพรไปแปรรูปในรูปแบบการอบแห้ง บดละเอียด แปรรูปเป็นลูกประคบ 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พีแอนด์พี
ไทยเฮิร์บ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมื อง จังหวัดอุดร เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีผลิตภัณฑ์หลาอย่างเช่น สบู่
สมุนไพร ที่มีส่วนผสมของ กวาวเครือขาว ไหม มะหาด ขมิ้น สมุนไพรมะขามขัดผิว สมุนไพรมะขามขัดผิว 4.กลุ่ม
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วิสาหกิจ ชุ มชน พีแอนด์พีไทยเฮิร์บ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมือง จั ง หวัดอุดร เป็นกลุ่มผลิตภัณ ฑ์ส มุนไพร มี
ผลิตภัณฑ์หลาอย่างเช่น สบู่สมุนไพร ที่มีส่วนผสมของ กวาวเครือขาว ไหม มะหาด ขมิ้น สมุนไพรมะขามขัดผิว
สมุนไพรมะขามขัดผิว 5. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพชุมชนหนองใหญ่ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี การจาหน่ายสมุนไพรเช่น ลูกประคบ น้ามันนวด สมุนไพรสาหรับต้มอบอาบ
1.4 ด้านการจัดจาหน่าย คือ 1. มหกรรมแสดงและจัดจาหน่ายสินค้า OTOP 2. ร้านสมุนไพร
เชียงเพ็ง จังหวัดอุดรธานี 3. มหกรรมสินค้าวิถีอีสาน และเป็นวิทยากรการบรรยาย เพื่อนาเสนอสินค้าตัวเองภายใน
จังหวัดอุดรธานี
2. เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจ ชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ต้าบลเชียงเพ็ง
อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและ
บริการ ให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บ ริโภค เพื่อยกระดับศักยภาพของคนใน
ชุมชนในการแข่งขันการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสร้างรายได้สู่คนในชุมชนกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรเชียงเพ็ง
ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อย่างทั่วถึง
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
1. ต้นทุนในการผลิตต่า เพราะมีสมุนไพรที่ปลูกจาก
สวนของตนเอง
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สินค้าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่
2. ขาดบุคลากรด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยี
3.ขาดแคนวัตถุดิบสมุนไพร

โอกาส (Opportunities)
1. จากกระแสใส่ใจสุขภาพ ทาให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยง
การใช้เคมีภัณฑ์หันมานิยมใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
ธรรมชาติ
2. ตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรมี ก ารขยายตั ว อย่ า ง
ต่อเนื่อง และมีศักยภาพการเติบโตในอนาคต
3. ความทันสมัยทางด้านการตลาดออนไลน์ ทาให้มี
โอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
1. ความไม่มั่นคงของการเมืองในประเทศ ทาให้มี
ผลต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ ไ ม่ เ สถี ย รและส่ ง ผลต่ อ
รายได้ของผู้บริโภค จึงทาให้กาลังการซื้อลดลงไป
ด้วย
2. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแบรนด์ต่างๆ มีวางจาหน่าย
มากมายให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ
3. ผู้บริโภคบางกลุ่มยึดติดว่าคนที่ใช้สมุนไพรเป็น
คนโบราณไม่ทันสมัย ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตให้ได้มาตราฐาน
ก่อให้เกิดความชานาญในการผลิต รวมถึงการควบคุมการซื้อปัจจัยที่ใช้ในการผลิตและวัตถุดิบในการผลิตที่ได้
มาตรฐาน เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่นและสอดรับกับผลิตภัณฑ์ โดยคานึงถึงความสวยงาม
และการยืดอายุผลิตภัณฑ์ ซึ่งความเหมื อนกันของบรรจุภัณฑ์ ก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูง ดังนั้นการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้โดดเด่นและมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่น ทาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจมากขึ้น
3. การทาการตลาดออนไลน์ โดยการเปิดเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และเป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้ผู้บริโภครับรู้
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ
เป็นที่น่าพึงพอใจต่อความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุด
จั บ จั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยศึ ก ษาข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ และการวิ เ คราะห์ SWOT การเสนอแนวทางการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์ได้อย่ าง
รอบด้าน ซึ่งการดาเนินการวิจัยนี้อยู่ภายใต้การวิจัยเชิงคุณภาพ และการนาไปสู่การต่อยอดของผลจากพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี สรุปผลได้
ดังนี้
1. สาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุ มชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และชุมชนมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน ซึ่งทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการจาหน่ายอาทิ ว่านสาวหลง อัญชัน ตะไคร้ เสลดพังพอน จุดแข็งต้นทุนใน
การผลิตต่า เพราะมีสมุนไพรที่ปลูกจากสวนของตนเอง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.) ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงเพ็งมีผลิตภัณฑ์จาหน่ายคือ น้ามันไพล สบู่ว่านสาวหลง แชมพูดอกอัญชัน ลูก
ประคบ ยาหม่อง ยาดม น้ามันตะไคร้ โลชั่นว่านสาวหลง จุดอ่อนคือ สินค้าไม่ค่ อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่และ
สินค้ามีกระบวนการในการผลิต ขาดแคนวัตถุดิบสมุนไพร สถานการณ์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรเชียงเพ็ง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) หาจุดแข็ง โอกาส และปรับปรุงจุดอ่อนของผลิ ต ภัณ ฑ์
ป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้นามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่า ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ในการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ การทาการตลาดออนไลน์ โดยการเปิดเพจ Facebook เพื่อ
เพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัด
อุดรธานี ได้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ผลิต ส่งผลต่อการความสาเร็จในการดาเนินงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเช็งเพ็งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์ การทาการตลาดออนไลน์ โดยการเปิดเพจ Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ กิ ต ติ พ งษ์ เกี ย รติ วิ ภ าค (2563) คื อ ต้ อ งมี คุ ณ ค่ า ของธรรมชาติ ห รื อ งานหั ต ถกรรม มี เ อกลั ก ษณ์ แ ละ
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของท้องถิ่น ความสวยงามและความน่าสนใจและรูปแบบแปลก
ใหม่ สะดุดตา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เกิดจากการมีส่วนร่วมต่อยอด ภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษของชุมชน
แต่อย่า งไรก็ตาม วิสาหกิจ ชุ มชนสมุนไพรเชี ยงเพ็ง ยัง เผชิ ญ กับปัญ หาผลิต ภัณ ฑ์ส มุนไพรที่ไ ม่ มี ค วาม
หลากหลายมากพอ และบรรจุภัณฑ์ล้าสมัยไม่มีเอกลักษณ์ เนื่องจากมีปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบสมุนไพรและมี
ทรัพยากรอย่างจากัด ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เป็นอุ ปสรรคต่อการดาเนินงาน ปัญหาวิจัยนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จิตพนธ์ ชุมเกต (2560) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น ควรสื่อให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ทาให้ผลิตภัณฑ์นั้นดูมีคุณค่า มีมาตรฐาน มีเอกลักษณ์โดด
เด่นเน้นเรื่องราววิถีการดาเนินชีวิตของชาวบ้าน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่า งกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีร่วมกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ตาบลเชียงเพ็ง อาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและความสามารถในการแข่งขันของการผลิตและบริการ ให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อยกระดับศักยภาพของคนในชุมชนในการแข่งขันการผลิตของผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ
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สร้างรายได้สู่คนในชุมชน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุ ณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์จิรชัย เวชชนินนาท ผู้นาชุมชน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้การดาเนินงานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรควรศึกษาจากความต้อ งการของผู้บริโภคและต้องคานึงถึงความ
เป็นไปได้
2. จากการศึกษาพบว่า ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและเป็นที่น่าพึงพอใจต่อความต้องการของตลาด
3. ควรส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลิตภัณ ฑ์สมุนไพรให้เกิดการร่วมมือ
กันอย่างยั่งยืน สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีเอกสักษณ์
ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครังต่อไป
1. ควรศึกษาลักษณะของบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อความ ต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบ
ข้อมูลความคิดเห็นในการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป
2. ควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร สามารถใช้ได้ผลดี และปลอดสารเคมี
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาหมู่บ้าน ผู้ที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชาวบ้านในชุมชน จานวน 16 คน การคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก
เป็นแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ผลการศึกษา พบว่า หมู่บ้านหน้าวัด
ลายมีทุนทางสังคม ได้แก่ ผู้นาชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีความรักความสามัคคี การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ทุนทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปั้นดินเผา การพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีทุนทางสังคม คือ ผู้นามีบทบาทสาคัญและขวนขวายในการพัฒนาหมู่บ้าน คนใน
ชุมชนให้ความร่วมมืออย่างดี และหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว และมีทุนทางวัฒนธรรม
คือ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหารและเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมีเอกลักษณ์และดึงดูดให้นักเที่ยวมาท่องเที่ยว
ในชุมชน
ค้าส้าคัญ: ทุนทางสังคม / ทุนทางวัฒนธรรม / หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม / การพัฒนา
Abstract
This research is a qualitative research which aimed to; (1) study social capital and cultural
capital of Na Wat Lai Village, Khiri Mat District, Sukhothai Province and (2) analyze the relationship
between those and development of cultural tourism village. Sixteen key informants were
conducted by using a purposive random sampling. They were village philosophers, village leaders,
villagers who participate with the development and live in this village. The research method was
a semi-structure questionnaire. The result showed that; the village has social capital consist of the
strength village leaders, solidarity of villagers, and support of related organizations. There also has
cultural capital consist of the way of life and the local wisdoms. Social capital used for the
development of cultural tourism village were; village leaders played a key-role and active in village
development, villagers have a good participation, and the related organizations supported them.
Indeed, cultural capital motivated to tourists to experience the way of life of villagers and its local
wisdoms consist of local foods and earthenware.
Keywords: Social capital / Cultural capital / Cultural tourism village / Development
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
การท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและทางด้าน
สังคม ในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ในรูปของเงินตรา และส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยัง
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ท้องถิ่นเนื่องจากมีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ ต่าง ๆ ก่อให้เกิดการสร้างงาน จ้างงานเกิดขึ้นใน
หลากหลายอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยว ในมิติทางด้านสังคมก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นช่วยให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม การท่องเที่ยว
ยังช่วยให้ชุมชนหรือท้องถิ่นสามารถฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพช่วยให้ให้นาประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว มาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (วารัชต์
มัธยมบุรุษ, 2560, หน้า 94-102)
ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสาคั ญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 39.79 ล้านคน (เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 24) สามารถสร้างรายได้
ให้กับประเทศ 1.93 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05) แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลทาให้ใน
ปี พ.ศ. 2563 เดือนมกราคม - กันยายน มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือเพียง 6.69 ล้านคน (ลดลงร้อยละ
77.29) และสร้างรายได้เพียง 6.5 แสนล้านบาท (ลดลงร้อยละ 70.57) สาหรับการท่องเที่ยวในประเทศ พบว่า ในปี
พ.ศ. 2562 ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 166 ล้า นคน (ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.06) โดย
นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 0.88) ส่วนการท่องเที่ยวเมืองหลักหดตัวลง (ร้อยละ
0.49) รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวในประเทศเท่ากับ 1.08 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18) และในปี พ.ศ.
2563 เดือนมกราคม - กันยายน มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 52.71 ล้านคน (ลดลงร้อยละ 54.67) รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเหลือเพียง 323,000 ล้านบาท (ลดลงร้อยละ 59.46) ส่งผลทาให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวหดตัวทั้งในด้าน
จานวนนักท่องเที่ยวและด้านรายได้จากการท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563)
องค์การการท่องเที่ยวแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) กาหนดรูปแบบการท่องเที่ยว 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ธรรมชาติ (natural based tourism) รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง วั ฒ นธรรม
(cultural based tourism) และรูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism) (วารัชต์
มัธยมบุรุษ , 2560, หน้า 94-102) และนิยามการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) ว่าหมายถึง การ
เดินทางท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยกระดับ
การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของบุคคล ท าให้บุคคลมีความรู้และมีประสบการณ์ (กรวรรณ สังขกร และคณะ, 2561,
หน้า 2) ซึ่งในแต่ละภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีค วามแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างมากและเป็น
สิ่งที่ดึงดูดสาหรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญ
และเป็นที่ต้องการมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน การพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน และการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชุมชนเพื่อเป็นความภูมิใจของคนในท้องถิ่น (วณัฐชา ลี้ปัญญา
พร, 2563, หน้า 2)
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อ
ชมเอกลักษณ์ ความงดงามทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและ
กัน เพื่อก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความเข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ ต้องคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคลและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของ
วัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้าน การสร้างรายได้และการจ้างงาน นามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ส่งผลทาให้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลายเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม (นุชนารถ รั ตนสุวงศ์ชัย, 2554, หน้า 31-50)
ปัจจุบันนโยบายของรัฐมุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวใน
รูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงกลุ่มพื้นที่เมืองหลักและเมืองรองที่มีศักยภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวแห่ง ใหม่ ให้ชุ มชนเข้า มามีส่ว นร่ว มในการจั ดการท่องเที่ ยวมากขึ้น ทั้ง ในรูปแบบการจั ดสหกรณ์ ก าร
ท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562)
หมู่บ้านหน้าวัดลายตั้งอยู่ในตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เนื่อ งจากเป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์เฉพาะแห่ง
หนึ่งของจังหวัดสุโขทัย โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาการทาเครื่องปั้นดินเผามานานกว่า 200 ปี อีกทั้งยังมีภูมิปัญญา

480

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ด้ า นอาหารพื้ นถิ่ น ที่ มีเ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรมที่ สามารถดึ ง ดู ด ให้ นั กท่ อ งเที่ ย วสนใจที่ จ ะเข้า มา
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทาความเข้าใจและวิเคราะห์ทุนทางสังคมและทุนทาง
วัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพื่อที่จะนาความรู้ที่ได้ไปพั ฒนาเศรษฐกิจของชุมชนหมู่บ้านบนฐานของการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
2. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒ นธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย กับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพนี้มุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนาแนวคิดทุนทางสังคม
(Social capital) และทุนทางวัฒนธรรม (Cultural capital) มาเป็นกรอบในการศึกษาทาความเข้าใจและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งทุนทางสังคม ได้แก่ ผู้นาชุมชนมี
ความเข็มแข็ง การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ในขณะเดียวกันก็มีทุนทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น และภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา
ทุนทางสังคม
1. ผู้นาชุมชนมีความเข็มแข็ง
2. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
3. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
ทุนทางวัฒนธรรม
1. วิถีชีวิตของชาวบ้าน
2. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น
3. ภูมิปัญญาด้านเครื่องปั้นดินเผา

การพัฒนาหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
หมู่บ้านหน้าวัดลาย
อ้าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นการศึกษาทาความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants)
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีจานวนทั้งสิ้น 16 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นาชุมชน ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน โดยผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) มีเกณฑ์การคัดเข้าผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1. ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นผู้ที่มีความรู้และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้น
ถิ่นและการทาเครื่องปั้นดินเผาของหมู่บ้านหน้าวัดลาย และมีภูมิลาเนาตั้งแต่กาเนิด จานวน 3 คน
2. ผู้นาหมู่บ้าน เป็นผู้ที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และมีภูมิลาเนาตั้งแต่กาเนิด จานวน 3 คน
3. ผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จานวน 6 คน
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4. ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชน เป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติความเป็นมาของ
หมู่บ้าน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน จานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewing) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ
สัมภาษณ์ กึ่ง โครงสร้า ง (Semi-structure questionnaire) เป็นการสัมภาษณ์ ใ นรู ปแบบที่ไ ม่ เป็น ทางการโดยมี
ประเด็นแนวคาถามกว้าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต ภูมิปัญญา การก่อตั้ง
หมู่บ้าน การพัฒนาหมู่บ้านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ระบบครอบครัวเครือญาติและความสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้าน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ได้กาหนดกระบวนการหรือแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ลักษณะ อันได้แก่
การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเล่มข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะแหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ปรากฏบนอินเตอร์เน็ตเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการออกแบบหรือ
สร้างแบบสัมภาษณ์ รวมเพื่อนามาใช้เป็นส่วนประกอบในกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในการวิจัย
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจาการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูล
หลักเพื่อขอสัมภาษณ์ ได้แก่ ปราชญ์บ้าน ผู้นาหมู่บ้าน ผู้อ าวุโสหรือผู้สูงอายุ ชาวบ้านที่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น เจ้าของโฮมสเตย์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โดยในกระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้จดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการขออนุญาตจากผู้ให้ข้ อมูล
หลักหรือผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนทาการบันทึกเสียง เพื่อนามาใช้ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความถูกต้อง
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ก็จะนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลว่าครบถ้วน
เพียงพอหรือไม่ และนามาแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นหัวข้อของวัตถุป ระสงค์ของวิจัย จนสามารถตอบ
คาถามงานวิจัยได้ครอบคลุมตามกรอบแนวคิดและขอบเขตที่ต้องการศึกษา ผู้วิจัยทาการตรวจสอบข้อมูลแบบสาม
เส้าเพื่อความครบถ้วนครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาซึ่งประกอบด้วย แหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล และตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ เหมือนกันหรือไม่ หากข้อมูลเหมือนกัน
หรือซ้ากัน ผู้วิจัยถือว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ แล้วจะบันทึกข้อมูลไว้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยดาเนินการร่วมกับ
กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ซึ่งผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาประเด็น
หลักที่พบในข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นจึงนาประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งแยกออกเป็นประเด็น
ย่อยและหัวข้อย่อย ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์โดยการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ภาพรวมไปสู่การวิเคราะห์ประเด็น
ย่อยตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สามารถนาไปสู่การทาความเข้าใจและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุน
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ มีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้ อมูล
(data triangulation)
สรุปผลการวิจัย
หมู่บ้านหน้าวัดลายเป็นชุมชนเก่าแก่ของตาบลทุ่งหลวง อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีแหล่งโบราณสถาน
โบราณวัตถุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวบ้าน รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมา
ยาวนาน จากหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ เมื่อครั้งเดินทางมาสารวจ
มณฑลพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2444 ได้มีการบันทึกไว้ว่าชุมชนบ้านหน้าวัดลายมีการปั้นหม้อดินมานานนับศตวรรษและ
มีวิธีการผลิตที่มีรูปแบบเฉพาะของชุมชนหน้าวัดลาย ซึ่งชาวบ้านยังคงอนุ รักษ์การผลิตเครื่องปั้นดินเผาตามภูมิ
ปัญญาแบบเดิม และถือว่าเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีความสาคัญและเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่าของชุมชน
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“ในสมัยก่อนที่ยายเป็นสาว ๆ แม่ของยายเคยเล่าให้ยายฟังว่า สุโขทัยนี่น้าจะท่วมทุกปี แล้วน้าจากหลายที่
ก็จะไหลมาที่หมู่บา้ นหน้าวัดลายของเรา บ้านเราเป็นพื้นที่แอ่งกระทะ ดินจากทางภาคเหนือจะไหลมากับน้า เกิดเป็น
ตะกอนดิน ชาวบ้านเลยมีดินไว้ทาเครื่องปั้นดินเผาอยู่ตลอดปี คนสมัยก่อนคิดว่าดินที่ตกตะกอนที่หมู่บ้านของเราเนี่ย
พอที่จะเอามาปั้นของไว้ใช้ในบ้านเราได้มั้ย ก็เลยเอาดินมาลองปั้ นเป็นตุ่มไว้ใส่น้ากินที่ใต้ถุนบ้าน จะได้เอาไว้ให้คน
ที่มาเล่นที่บ้านเราไว้ได้กินแก้กระหาย น้าที่ใส่ไว้ในตุ่มเกิดความเย็นจากดินที่ปั้น คนที่ได้กินน้าที่ใส่ตุ่มไว้รู้สึกสดชื่น...
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเราไม่เหมือนที่อื่น มันจะเป็นสีแดงส้ม ไม่เคลือบ มีหลายแบบ ทั้ งแบบที่ใช้ไม้ตี ใช้แป้นหมุน
หล่อน้าสลิป อัดดินลงแม่แบบ และขึ้นรูปแบบเอง นักท่องเที่ยวเค้ามา เค้าก็ได้เลือกชม เลือกซื้อ ได้ลองทา ชาวบ้าน
ก็เป็นคนสอนเค้าทา…” (ป้าเม้า, อายุ 47 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 24 เมษายน 2564)

ภาพที่ 2 การทาเครื่องปั้นดินเผาในหมู่บ้านหน้าวัดลาย
หมู่บ้านหน้าวัดลายมีครัวเรือนทั้งหมด 427 ครัวเรือน มีประชากร 1,190 คน เป็นผู้ชาย 569 คน (ร้อยละ
47.8) และผู้หญิง 621 คน (ร้อยละ 52.1) หมู่บ้านแห่งนี้มีทุนทางสังคมที่สาคัญ คือ ประการแรก ผู้นาหมู่บ้านมีความ
เข้มแข็ง ในอดีตการได้มาซึ่งผู้นาหมู่บ้านมาจากรูปแบบการคัดเลือก ซึ่งเป็นผู้ที่มีบารมีและมีฐานะดีชาวบ้านให้ความ
เคารพนับถือและเชื่อฟัง ซึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงคือ ผู้นาหมู่บ้านได้มาจากการเลือกตั้ง และเป็นผู้ที่มีบทบาท
ทางด้านการเมืองและการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งผู้ นาชุมชนมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยเฉพาะด้านการปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีต การมีไฟฟ้าและน้าประปาใช้ใน
หมู่บ้าน เป็นต้น ประการที่สอง คนในหมู่บ้านหน้าวัดลายมีความรักความสามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความ
ช่วยเหลือเกื้อกูล ทั้งนี้เป็นเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ซึ่งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์ใน
ระบบเครือญาติค รอบครัว ซึ่ง ในหมู่บ้านมีตระกูลใหญ่ 2 ตระกูล คื อ ตระกูลโพธิ์ดีและตระกูลจิ๋ วนารายณ์ ใน
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านก็มีความเสียสละส่วนตัวเพื่อทากิจกรรมให้แก่ส่วนรวม รวมถึงภายในหมู่บ้านยังมีการรวมกลุ่ม
กันของชาวบ้านเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลทุ่งหลวง (ออมวันละบาท) และกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์
เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงและให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเอง ประการที่สาม หน่วยงานภาครัฐให้
การสนับสนุน โดยเข้ามามีบทบาทให้การช่วยเหลือสนับสนุนในการพัฒนาหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ เช่น เทศบาลตาบล
ทุ่งหลวงให้การสนับสนุนชาวบ้านหน้าวัดลายในเรื่องรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ การ
กาจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาและศาสนา และการฝึก อบรมให้ความรู้แก่
ประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลมีบุคลากรทางสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
(อสม.) ให้การดูแลสุขภาพ การสนับสนุนในด้านปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการตรวจรักษาพยาบาลขั้นต้น เป็นต้น
ทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญของหมู่บ้านหน้าวัดลาย ได้แก่ ประการแรก วิถีชีวิตของชาวบ้านหน้าวัดลาย
เป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เป็นหมู่บ้านชนบทที่ยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึ้นในชุมชน เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันสาคัญทางศาสนาต่าง ๆ เป็นต้น ประการที่สอง
หมู่ บ้ า นหน้ า วั ด ลายมี ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นเครื่ อ งปั้ น ดิ น เผา ซึ่ ง มี เ อกลั ก ษณ์ โ ดดเด่ น และแตกต่ า งจากแหล่ ง ผลิ ต
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เครื่องปั้นดินเผาอื่น อีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย ชาวบ้านที่ผลิตเครื่องปั้น
ดินในอดีตมีประมาณ 200 กว่าครัวเรือน ประการที่ส าม ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น ซึ่งมีอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะที่ชาวบ้านนาเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาปรุงอาหาร คือ “แกงชะเลิมไก่” เป็นอาหารที่มีลักษณะคล้ายหลู้
แต่ไม่ใส่เลือดไก่และมีส่วนผสมของเครื่องเทศหลายชนิด ชาวบ้านนิยมทาไว้สาหรับต้อนรับลูกหลานหรือญาติพี่น้อง
ที่มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้ยังมี “ขนมพับ” ซึ่งเป็นขนมที่ทาจากข้าวเหนียวห่อด้วยใบตองพับ ชาวบ้านนิยมทาในช่วง
เทศกาลเข้าพรรษา ส่วน “ขนมดอกดิน” เป็นขนมที่มีส่วนผสมสาคัญคือดอกดิน ซึ่งเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งที่หายาก
และออกดอกบนเขาหลวงปีละครั้ง ชาวบ้านจะเดินทางไปเก็บและนามาทาขนมที่มีรสชาติหวาน หอมและอร่อย
“ชะเลิมไก่เป็นอาหารพื้นบ้านทากินกันมาตั้งแต่ป้าจาความได้ก็มีแล้ว จะคล้ายกับหลู้นั่นแหละ แต่เราไม่ได้
ใส่เลือดไก่ เครื่องปรุงก็เป็นพวกเครื่องเทศ เครื่องสมุนไพร ที่ปลูกกันตามบ้าน สมัยก่อนชาวบ้านจะเลี้ยงไก่ไว้สาหรับ
ทากับข้าว เพราะแต่ก่อนไม่มีอาหารตามสั่งเหมือนสมัยนี้ เวลาแขกไปใครมา ก็จะต้มไก่ แกงไก่ และทาชะเลิมไก่ไว้
เลี้ยงแขก…” (ยายยอม, อายุ 64 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 24 เมษายน 2564 )

แกงชะเลิมไก่

ขนมพับ

ขนมดอกดิน

ภาพที่ 3 อาหารพื้นถิ่นหมู่บ้านหน้าวัดลาย
หมู่บ้านหน้าวัดลายได้มีการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีการนาเอาทุนทาง
สังคมและทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ คือ ประการแรก ผู้นาชุมชนมีความขวนขวายในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ที่มองเห็นศักยภาพของคนในชุมชนและวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัด
ลาย รวมถึงมีเครือข่ายในการประสานงาน ประกอบกับผู้นาชุมชนยังมีความเป็นผู้นาสูง มีความใฝ่รู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว ทาให้เขาเริ่มเรียนรู้และเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ซึ่งนามา
ประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านของตนเอง
“ลุงเคยไปอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัยเรานี่
แหละ เค้าเป็นหมู่บ้านที่พัฒนามาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว ลุงก็ได้ความรู้มา แล้วนามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับของหมู่บ้าน
หน้าวัดลายของเรา…” (ผู้ใหญ่เทียบ, อายุ 59 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 30 เมษายน 2564)
ประการที่สอง คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านเชิงเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยมีการรวมกลุ่มกัน
เป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาที่สร้างทั้งผลิตภัณฑ์ไว้จาหน่ายและสอนวิธีการทาให้กับนักท่องเที่ยว มีชาวบ้านที่ทาอาหาร
พื้นถิ่นไว้สาหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว และชาวบ้านที่เป็นเจ้าของที่พักหรือโฮมสเตย์ ประการที่สาม หมู่บ้านหน้าวัด
ลายได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนา กล่าวคือ เทศบาลตาบลทุ่งหลวง ซึ่งเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับนโยบายจากรั ฐบาลในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวได้เข้ามาสนับสนุนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
ส่งผลทาให้ชาวบ้านเกิดอาชีพและรายได้ ในขณะที่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ (อพท.4) และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้การสนับสนุนชาวบ้านนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดิน เผาไปจัดจาหน่ายสินค้าในบูธ
แสดงสินค้าตามงานต่าง ๆ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านมียอดขายผลิตภัณฑ์ที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชาวบ้านไปศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวตัวอย่างของจังหวัดใกล้เคียง แล้วนาความรู้ที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้หมู่บ้านหน้าวัดลายเป็นที่ดึงดูดสาหรับนักท่องเที่ยว
มากไปกว่านั้นคือ ทุนทางวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลายยังถูกนามาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กล่าวคือ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของหมู่บ้า นเป็นสิ่งสาคั ญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเ ข้า มา
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ท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงยังหมู่บ้านหน้าวัดลาย ชาวบ้านจะมีการเตรียมที่พักให้นักท่องเที่ยวได้พัก
อาศัยพร้อมทาอาหารคาวหวานให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง ซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นที่ทามาจากวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
อย่างแกงชะเลิมไก่ ขนมพับ ขนมดอกดิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้า เยี่ยมชนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะของชาวบ้าน อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่เป็นหมู่บ้านชนบทที่ทาเกษตรกรรม
และทาเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชาวบ้า นแล้ว ยังสามารถเรียนรู้
วิธีการทาและทดลองทาเครื่องปั้นดินเผาจากปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วย
“ขนมพับเมื่อก่อนชาวบ้านจะเอาส่วนผสมที่มีอยู่ตามฤดูกาลนั้นมาทาขนมกินกัน แล้วก็เอาไปทาบุญที่วัด
ด้วย ชาวบ้านอยากให้นักท่องเที่ยวได้กินขนมพับ มันเป็นขนมโบราณคู่กับหมู่บ้านหน้าวั ดลายมาตั้งแต่สมัยก่อน
จนถึงเดี๋ยวนี้ เราก็เลยทาขนมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เค้ามาท่องเที่ยวบ้านเรา…” (ป้าจอก, อายุ 56 ปี, สัมภาษณ์
วันที่ 30 เมษายน 2564 )
“ดอกดินมันจะขึ้นบนเขาหลวงแค่ปีละครั้งเท่านั้นแหละ ชาวบ้านก็จะชวนกันขึ้นไปเก็บลงมาทาขนมให้ลูก
ให้หลานกินและเอาไปตักบาตรทาบุญ ดอกดินเป็นของที่หากินได้ยาก เป็นขนมโบราณอีกอันหนึ่ง ชาวบ้านก็เลย
อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในชุมชนได้กินบ้าง…” (ยายลัย, อายุ 62 ปี, สัมภาษณ์วันที่ 1 พฤษภาคม 2564)
การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยทั้งทุนทางสังคมและทุ นทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน
โดยเฉพาะอย่างอย่างการมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้นาชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และคนในชุมชน รวมถึงต้องมีการ
สนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงจะทาให้การพัฒนาดังกล่าวประสบความสาเร็จ สามารถ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนต่อไป
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมู่บ้านหน้าวัดลาย อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ได้สาเร็ จ
นั้น เป็นผลมาจากการที่หมู่บ้านแห่งนี้มีทุนทางสังคมที่สาคัญ คือ มีผู้นาชุมชนเข้มแข็ง มีบทบาทสาคัญต่อการบริหาร
จัดการและกาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี ประกอบกับการที่คนในชุมชนมีความ
สามัคคี รวมเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน ส่งผลทาให้ชุมชนพัฒนาและเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านที่ไม่มีการท่องเที่ยวและ
ชาวบ้านไม่มีรายได้เสริมไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ส่งผลทาให้
ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และเป็นชุมชนที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนา สอดคล้องกับงานศึกษา
ของจักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ และคณะ (2561, หน้า 61-72) ที่ศึกษาทุนทางสังคมของชุมชนบ้านผาหมอน อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีระดับทุนทางสังคมที่ดี ชุมชนและผู้มีอานาจร่วมกันในด้านการ
วางแผนและตัดสินใจเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทาให้ชุ มชนมีความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยว
และสอดคล้องกับงานศึกษาของณัฐชยา ผิวเงิน (2554) ที่ศึกษาบทบาททุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชนบ้านปลา
คล้าว ตาบลปลาคล้าว อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ พบว่าทุนทางสังคมที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชน ทา
ให้เกิดความร่วมมือในการจัดการบริหารจัดการชุมชนร่วมกัน เกิดเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน และพัฒนาชุมชน
ในด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของชุมชน คนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประสบผลสาเร็จของหมู่บ้านหน้าวัดลายยัง
เป็นผลมาจากการที่หมู่บ้านมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คือ เทศบาลตาบลคีรีมาศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่พิเศษ (อพท.4) และการท่ องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เข้ามาสนับสนุนให้พัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม โดยการสนับสนุนทั้งในลักษณะการรวมกลุ่มผลิตเครื่องปั้นดินเผา การจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
และการศึกษาเรียนรู้จากหมู่บ้านตัวอย่าง ซึ่งทาให้สามารถนาความรู้มาพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านของตนเอง สอดคล้อง
กับงานศึกษาของเบญญาภา ศุภพานิชย์ และอาแว มะแส (2554) ที่ศึกษากระบวนการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
อนุ รั ก ษ์ ข องชุ ม ชนตลาดคลองสวนพบว่ า การพั ฒ นาเชิ ง เครื อ ข่ า ยกั บหน่ ว ยงานภายนอกและชุ ม ชนอื่ น ๆ ที่ มี
อุ ด มการณ์ ร่ ว มกั น มี ส่ ว นในการสนั บ สนุ น ชุ ม ชนทั้ ง ในด้ า นงบประมาณและความรู้ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ช่ ว ยเสริ ม ให้ ก าร
ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สามารถดาเนินไปได้ด้วยดีและไม่มีอุปสรรคมากนัก และยังสอดคล้องกับงาน
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ศึกษาของฆัคนัมพร ศิริพัฒน์ และพภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2564, หน้า 66-81) ที่ระบุว่าความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนโดยอาศัยกลไกการบูรณาการจากทุกภาคส่วนให้สอดคล้องเพื่อผลักดันไปสู่เป้าหมายทั้งด้าน
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่
ชุมชนตามแผนพัฒนาจังหวัดนครพนม
นอกจากนี้ ทุ น ทางวั ฒ นธรรมเป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ห มู่ บ้ า นหน้ า วั ด ลายสามารถพั ฒ นาเป็ น หมู่ บ้ า น
ท่องเที่ยวได้สาเร็จ เพราะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างรู้คุณค่า มุ่งสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตวัฒนธรรมในท้องถิ่น การที่หมู่บ้านหน้าวัดลายมีวิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนั้น สามารถสร้างแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านที่ทาเกษตรกรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้านได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานศึกษาของกาญจนา
สุคัณธสิริกุล (2556, บทคัดย่อ) ที่พบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ในงานประเพณีส่วนใหญ่เป็นทางพุทธศาสนา การประกอบพิธีกรรมสืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบัน การมีกิจกรรม
เสริมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและน่าสนใจ และความงดงามทางศิลปะวัฒนธรรม เช่น การแต่งกาย ภาษาที่ใช้ใน
การสื่อสาร ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นการแสดงและการละเล่น เป็นศักยภาพที่สร้างแรงดึงดูดใจในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของงานประเพณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และยังสอดคล้องกับงานศึกษาของธนรัตน์
รัตนพงศ์ธระ และคณะ (2561, หน้า 65-80) ที่ระบุว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรมคือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง ประเพณีความรู้วิถีชีวิต
และแนวปฏิบัติในที่มีแบบแผนมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยาที่สามารถพัฒนาและ ซึ่งสามารถสร้างแรงดึงดูดใจสาหรับ
นักท่องเทีย่ วได้อย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. เทศบาลตาบลทุ่งหลวงนาผลการวิจัยไปกาหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาหมู่บ้านอื่นเพื่อเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
2. เทศบาลตาบลทุ่งหลวงสร้างความร่วมกับชุมชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน เพื่อ
สนับสนุนให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากขึ้น เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม/พัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ควรมีการศึ กษาชุ มชนอื่ นที่ มีลั กษณะทุน ทางสัง คมและทุ น ทางวั ฒนธรรมที่มีค วามแตกต่า งจาก
หมู่บ้านหน้าวัดลาย เพื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เอกสารอ้างอิง
กรวรรณ สังขกร, อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง, ศันสนีย์ กระจ่างโฉม, และชยานุช ชัยประเสริฐ. (2561).
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม: กรณีศึกษาเส้นทาง
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (รายงานการวิจัย). เชียงใหม่:สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). ข้อมูลนักท่องเที่ยว. [Online]. Available:
https://www.mots.go.th/download/TourismEconomicReport/TourismEconomic1.pdf.
[2564, มกราคม 11].
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2563). สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2563. [Online]. Available:
https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=592. [2564, มกราคม 10].
กาญจนา สุคัณธสิริกุล. (2556). การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์ของประชาชน
จังหวัดปทุมธานี
Marketing Mix Factors Affecting Purchasing Decision towards Online Products of
People in Pathum Thani Province.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในเพจสินค้าออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก
(Facebook) , ไลน์ (Line) , อินสตาแกรม (Instagram) และมีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ จานวน 400 ตัวอย่าง การ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาคื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น/ปวช. ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ระดับปานกลาง ส่วนประสมทางการตลาดด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่าการติดตามหลังการ
ขายอย่างเสมอมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับมากและมากกว่าส่วนประสมการตลาดข้อย่อยอื่นๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อครั้งละ 500-700 บาทต่อครั้ง สินค้าที่
นิยมสั่งซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การสั่งซื้อส่วนใหญ่ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า (Lazada) มากที่สุดและ
เป็นการสั่งซื้อในช่วงเวลา 11.01-15.00 น. เป็นส่วนใหญ่
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด/ การตัดสินใจซื้อ/ สินค้าออนไลน์.
Abstract
In this study, we looked at the Marketing Mixes that influence human online shopping
decisions. The sample that we have selected is specific to consumers who are members of the
online product page whether it's Facebook, Line, Instagram, and there must be a real online order
through the aforementioned channels with total number of 400 samples. The data were analyzed
using descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation. The results found that
the majority of respondents were female in the age of 20-30 years old. Graduated from junior high
school - Vocational Certificate working as a private company employee earning between 15,00125,000 baht per month. Respondents were of the opinion that the marketing mix influences online
shopping decisions at a moderate level. The personal process Marketing Mix and Physical
appearance affects online shopping decisions more than distribution channel, price, product. In
terms of distribution and marketing, when considering the subsections, it was found that consistent
after-sales monitoring influenced online purchasing decisions to a greater extent and greater than
any other sub-marketing mix. The respondents have a behavior in online shopping 1 - 2 times a
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week, purchases at 500-700 baht per time, the most popular products ordered are clothing, most
orders through the Lazada application and are the orders during the period of 11.00-15.00 mostly.
Keywords: Marketing Mix/ Purchasing Decision/ Online Products
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ปัจจุบันธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมามาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทันสมัย การขนส่ง
สินค้าที่สะดวกสบายง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้าเพียงประกอบกับสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ที่ได้
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจากการซื้อสินค้าแบบเดิมมาเป็นการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าชาวไทยมีอัตราการใช้บริการการซื้อสินค้าออนไลน์สูงที่สุดในโลก โดยเฉพาะช่วงการ
ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้สื่อสังคมออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะประชาชนส่ วนใหญ่มีสมาร์ท
โฟนกันเกือบทุกคน การสื่อสารหรือการเลือกซื้อสินค้าจึงเป็นไปได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเสี่ยงกับโรค
ระบาด COVID-19 ทาให้ 2 ปีมานี้หลังจากการระบาดของ COVID-19 ทาให้ธุรกิจออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(วันเดอร์แมน ธอมสัน, 2564, ออนไลน์)
ธุรกิจออนไลน์มีทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีทั้งธุรกิจออนไลน์ที่ดาเนินงานโดยเจ้าของสินค้า
เองและธุรกิจออนไลน์ที่ไม่ใช้เจ้าของสินค้า บางรายเป็นธุรกิจลักษณะเป็นนายหน้าจัดหาสินค้าจากเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้าส่งผลทาให้จานวนธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้นส่งผลทาให้เกิด การแข่งขันการมากขึ้น ธุรกิจออนไลน์บางส่วน
ประสบความสาเร็จและบางส่วนไม่ประสบความสาเร็จ ความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์มีปัจจั ยหลายอย่างเข้า
เกี่ยวข้องทั้งด้านการตลาด การเงิน การจัดการและผู้ประกอบการ ในหลายปัจจัยนี้การตลาดถือเป็นหัวใจสาคัญของ
ความสาเร็จของธุรกิจออนไลน์
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการตลาดของธุรกิจออนไลน์ได้แก่ ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ผลการวิจัยนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดสาหรับธุรกิจออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจออนไลน์ประสบความสาเร็จและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการซื้อ
สินค้าออนไลน์ ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ใช้บริการซื้อ สินค้าออนไลน์ ของประชาชนจังหวัด
ปทุมธานี
ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเฉพาะประชาชนจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
- ด้านการส่งเสริมการตลาด
- ด้านบุคคล
- ด้านกระบวนการ
- ด้านศักยภาพและการนาเสนอ

พฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์
- ใครอยู่ในเป้าหมาย
- ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
- ผู้บริโภคซื้ออะไร
- ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
- ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
- ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
- ผู้บริโภคซื้ออย่างไร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีด้าเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ กาหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เฉพาะผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกในเพจสินค้าออนไลน์ทางแอพพลิเคชั่น เฟซบุ๊ก (Facebook) , ไลน์ (Line) , อินสตาแก
รม (Instagram) โดยประชาชนที่ทาการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 ชุด มีผู้ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 ชุด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้และระดับ
การศึกษา สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื อสิ น ค้ า ออนไลน์ ของประชาชนจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ในแบบสอบถามตอนนี้ ผู้ ต อบแบบสอบถามจะต้ อ งตอบ
แบบสอบถาม7p ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
บุคคล ด้านกระบวนการ และด้านศักยภาพและการนาเสนอ
ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์ ของประชาชนจังหวัดปทุ มธานี ใน
แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นการถามพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เช่น ความถี่ในการซื้อสินค้า สินค้าที่นิยมซื้อมากที่สุด
ใช้แอพพลิเคชั่นใดในการซื้อสินค้ามากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือมีการนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ พิ จารณาความ
ถูกต้องครอบครุมตรงตามเนื้อหาและภาษาความสมบูรณ์และความเที่ยงของข้อความ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากนั้นนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การตลาด 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้วยเทคนิค IOC โดยพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา
แบบสอบถามตามข้อแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้วจึงนาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับประชาชนจังหวัดปทุมธานี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Web Based Questionnaire)
ผ่านบริการของกูเกิ้ล (Google) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา
4 เดือน ผู้วิจัยดาเนินการแจกแบบสอบถามออนไลน์จานวน 1,000 ชุด เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น
ประชาชนจังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยได้ ทาการโพสแบบสอบถามไปยังกลุ่ม ซื้อ ขาย ปทุมธานี ซึ่งมีจานวนคนในกลุ่ม
ประมาณ 25,000 คน และได้มีการให้เลือกจังหวัดที่ตนเองอยู่ก่อนเข้าทาแบบสอบถาม โดยมีการตอบกลับมาจานวน
400 ชุดที่เป็นประชาชนจังหวัดปทุมธานี อัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 40 ของแบบสอบถามที่แจกทั้งหมดถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมีอัตราการตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (Malhotra and Grover, 1998)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ และพฤติ กรรมซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และร้อยละ (Percentage) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจ
4.20 – 5.00
ความหมาย
มากที่สุด
3.40 – 4.19
ความหมาย
มาก
2.60 – 3.39
ความหมาย
ปานกลาง
1.80 – 2.59
ความหมาย
น้อย
1.00 – 1.79
ความหมาย
น้อยที่สุด
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ สถิติที่ใช้
วิเคราะห์คือร้อยละ (%) ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร

ร้อยละ (จ้านวน)

เพศ
-

ชาย
หญิง

47% (188)
53% (212)

-

ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
สูงกว่า 50 ปี

19.5% (78)
26.8% (107)
18.5% (74)
17.5% (70)
17.8% (71)

อายุ

ระดับการศึกษา
- มัธยมต้นหรือต่ากว่า
- มัธยมปลาย/ปวช.
- อนุปริญญา/ปวส.
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

16.3% (65)
29.0% (116)
20.3% (81)
15.3% (61)
19.3% (77)

อาชีพ
-

นักเรียน นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
เจ้าของธุรกิจ อาชีพอิสระ
แม่บ้าน พ่อบ้าน
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

14.5% (58)
32.8% (131)
18.3% (73)
12.0% (48)
22.5% (90)

รายได้
-

ต่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
ระหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อเดือน
ระหว่าง 25,001-35,00 บาทต่อเดือน
สูงกว่า 35,001 บาทต่อเดือน

22.3% (89)
31.5% (126)
25.8% (103)
20.5% (82)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 53 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดหรือคิดเป็นจานวน 212 คนส่วนที่เหลือร้อยละ 47 เป็นผู้หญิงมี
จานวน 188 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 26.8 หรือจานวน 107 คนอายุระหว่าง 20-30 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 29.0% หรือจานวน 116 คนจบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชี พ
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(ปวช.) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 32.8 คิดเป็นจานวน 131 คนประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและ
มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 31.5 หรือเท่ากับ 126 คน
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซือสินค้าออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ผลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ สถิติวิเคราะห์คือ
ค่าเฉลี่ย (Mean: 𝑥̅̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) โดยแบ่งเกณฑ์ระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับคือ น้อยที่สุดถึงมากที่สุด (1-5) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นผลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ท่านซื้อตรงตามความต้องการของท่าน
สินค้าที่ท่านซื้อมีคุณภาพที่ดี
สินค้าที่ท่านซื้อมีให้เลือกหลายหลาย
ราคา
มีการระบุราคาสินค้าชัดเจน
ราคาสินค้าที่ตั้งมีความเหมาะสมกับสินค้า
ราคาสินค้ามีความคุ้มค่า
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
สามารถเลือกชมหรือซื้อได้ตลอด24ชั่วโมง
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า
มีบริการจัดส่งที่ครอบคลุม ทุกพื้นที่
การส่งเสริมการตลาด
เงื่อนไขในส่วนลด หรือคูปองต่าง ๆ มีความเหมาะสม และใช้งานได้จริง
เงื่อนไขโปรโมชั่นส่วนลดกับบัตรเครดิตมีความเหมาะสม และใช้งานได้จริง
มีสื่อโฆษณาทางออนไลน์
บุคคล
มีช่องทางในการแนะนาลูกค้าอย่างเหมาะสม
มีการติดตามหลังการขายอย่างสม่าเสมอ
มีช่องทางติดต่อกับลูกค้า
กระบวนการ
มีการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาการใช้งานของสินค้า
ขั้นตอนในการให้บริการไม่ซับซ้อน
มีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว
ลักษณะทางกายภาพและการน้าเสนอ
ร้านค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือ
มีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกต่อการสั่งซื้อ
มีการให้คาแนะนา คาปรึกษา เกี่ยวกับข้อสงสัยของสินค้าต่าง ๆให้กับลูกค้า
รวม

̅
𝒙
2.87
2.93
2.82
2.87
2.87
2.85
2.92
2.85
2.88
2.88
2.88
2.89
2.87
2.87
2.85
2.90
3.37
3.04
3.91
3.16
3.20
3.18
3.19
3.23
3.22
3.23
3.24
3.20
3.04

S.D.
1.379
1.368
1.404
1.423
1.404
1.395
1.408
1.444
1.399
1.406
1.422
1.418
1.346
1.266
1.343
1.397
1.400
1.392
1.338
1.374
1.402

ความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.04 คะแนน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์

492

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

493

ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 คะแนน เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่าการติดตามหลังการขายอย่างเสมอมีผล
ต่อการตัดสินซื้อสินค้าออนไลน์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 คะแนน ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 คะแนนพิจารณาข้อย่อยพบว่ารูปแบบการใช้งานที่
สะดวกต่อการสั่งซื้อมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 คะแนน ด้านกระบวนการมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.20 คะแนน พิจารณาข้อย่อยพบว่าการให้บริการที่
สะดวกรวดเร็วมีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 คะแนน ด้านช่องทางการจดจาหน่ายมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 คะแนนพิจารณาข้อย่อยพบว่าบริการจัดส่งที่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคาและด้าน
ส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87 คะแนนเท่ากันทั้งสามด้าน
พฤติกรรมการซือสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือ ร้อยละ
(Percentage) ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงร้อยละพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรมการซือ
ท่านมีความในการซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (จ้านวนครัง/เดือน)
- น้อยกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์
- 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์
- 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์
- 5-6 ครั้งต่อสัปดาห์
- มากกว่า 6 ครั้งต่อสัปดาห์
จ้านวนเงินที่ท่านใช้ในการซือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉลี่ย (บาท/ครัง)
- ต่ากว่า 500 บาท
- 500-700 บาท
- 701-1,000 บาท
- 1,001-1,300 บาท
- มากกว่า 1,300 บาท
สินค้าที่ท่านนิยมซือผ่านช่องทางออนไลน์
- หนังสือ
- เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
- รองเท้า กระเป๋า
- นาฬิกา เครื่องประดับ
- อื่นๆ โปรดระบุ.....
แอพพลิเคชั่นที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด
- Shopee
- Lazada
- Facebook
- Instagram
- อื่นๆ โปรดระบุ....

ร้อยละ (จ้านวน)
11.8% (47)
30.3% (121)
14.0% (56)
15.0% (60)
29.0% (116)
9.3% (37)
28.7% (115)
15.0% (60)
19.0% (76)
28.0% (112)
16.8% (67)
29.8% (119)
13.0% (52)
19.3% (77)
21.3% (85)
24.3% (97)
29.5% (118)
17.0% (68)
22.3% (89)
7.0% (28)
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ตารางที่ 3 แสดงร้อยละพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
พฤติกรรมการซือ
ช่วงเวลาที่ท่านเลือกซือสินค้าออนไลน์บ่อยที่สุด
- 06.00-11.00 น.
- 11.01-15.00 น.
- 15.01-19.00 น.
- 19.01-23.00 น.
- ไม่มีเวลาที่แน่นอน

ร้อยละ (จ้านวน)
20.3% (81)
30.3% (121)
20.5% (82)
21.0% (84)
8.0% (32)

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่ามีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
1-2 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 30.3 ของผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ ง หมดหรื อ คิ ด เป็ น จ านวน 121 คน ผู้ ต อบ
แบบสอบถามใช้เงินจานวน 500-700 บาทต่อการซื้อหนึ่งครั้งคิดเป็นร้อยละ 28.7 หรือจานวน 115 คน สินค้าที่นิยม
ซื้อออนไลน์มากที่สุดคื อเสื้อผ้า เครื่องแต่ง กายคิ ดเป็นร้อยละ 29.8 หรือจ านวน 119 คน ส่วนใหญ่สั่ง ซื้อสินค้ า
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า (Lazada) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.5 หรือจานวน 118 คนรองลงมาสั่งซื้อ
ผ่าน ช็อปปี้ (Shopee) คิดเป็นร้อยละ 24.3 คิดเป็นจานวน 97 คน ช่วงเวลาในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ช่วง 11.0115.00 น. เป็นช่วงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 30.3 หรือจานวน 121 คนจากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด
สรุปผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมต้น/ปวช.
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาทต่อเดือน
ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ส่ วนประสมทางการตลาดมี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจซื้ อ สิน ค้ า
ออนไลน์ระดับปานกลาง ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับปานกลางและมีค่าเฉลี่ยมากกว่าด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่าการติดตามหลังการขายอย่างสม่าเสมอมีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ในระดับมากและมากกว่าส่วนประสมการตลาดข้อย่อยอื่นๆ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อครั้งละ 500-700 บาทต่อ
ครั้ง สินค้าที่นิยมสั่งซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การสั่งซื้อส่วนใหญ่ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า (Lazada)
มากที่สุดและเป็นการสั่งซื้อในช่วงเวลา 11.01-15.00 น. เป็นส่วนใหญ่
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ใน
ระดับปานกลางแตกต่างจากผลการศึกษาของ ณัฏฐ์นรี กันท้วม, กนกวรรณ แสนเมือง และเขตรัฐ พ่วงธรรมรัตน์
(2562) และ วริศรา สู้สกุลลสิงห์ และวราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ที่พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกันและการ
เก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่แตกต่างกันรวมไปถึงข้อคาถามอาจมีความแตกต่างกันไปตามบริบทเวลาและสถานที่
ผลการวิจัยที่พบว่าพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ซื้อครั้งละ 500-700 บาทต่อครั้ง
สินค้าที่นิยมสั่งซื้อมากที่สุดคือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การสั่งซื้อส่วนใหญ่ผ่านแอพพลิเคชั่นลาซาด้า (Lazada) มาก
ที่สุดและเป็นการสั่งซื้อในช่วงเวลา 11.01-15.00 น. เป็นส่วนใหญ่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ อินรอด
และกัญญ์กุลณัช พีชาอัครชัย (2564) ที่พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการสั่ง ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่า นแอพพลิ เคชั่ น
ลาซาด้า (Lazada) สั่งซื้อ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายการสั่งซื้อครั้งละ 500 บาท และสั่งซื้อในช่วงเวลากลางวัน
ตั้งแต่ 6.01-12.00 น.
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
ผู้วิจัยหวังว่า วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ าออนไลน์
ของประชาชนจังหวัดปทุมธานี จะสามารถนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อประกอบการติดสินใจในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ควรทาการขยายขอบเขตของงานวิจัยให้กว้างขึ้น โดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่น ๆ ให้มาก
ขึ้นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้การตลาดออนไลน์ได้วางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้องและจะได้เห็น
พฤติกรรมการบริโภคของสินค้าที่แตกต่างกัน
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การพัฒนาช่องทางการจัดจ้าหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชนในต้าบลหนองหว้า
อ้าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
The development of Distributional channels for Pork Crackling Chili Paste by
Villagers in Nongwa Subdistrict, Khowchakan District, Sakeow Province.
สุพรรษา สมว่อง1 อัจฉรา สายสอาด1 และวรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์2
Supansa Somwong1 Atchara Saisaard1 and wareerat Sampatpong2
1นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

แขนงวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2อาจารย์ประจาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน
ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และ 2)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าน้าพริก
กากหมู ข องประชาชน ในต าบลหนองหว้ า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย
เชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ชาวบ้านและ
ผู้บริโภค จานวน 30 ตัวอย่าง
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบ
อาชีพรับจ้างทั่วไป ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรง การมีสถานที่ขายที่ชัดเจนจะทาให้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อ
น้าพริกกากหมูได้ง่ายขึ้น หากมีการขายน้าพริกกากหมูตามสถานที่ต่าง ๆ โอกาสของการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่
ที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์น้าพริกกากหมูจะเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม พบว่า ช่อง
ทางการจัดจาหน่ายด้วยวิธีการแบบมีก ลุ่มตัวแทนจาหน่าย จะทาให้สินค้าเข้าถึงตั วลูกค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นวงกว้าง
อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ไกลจากร้าน โดยมีการจาหน่ายผ่านตัวแทนเพื่อเป็นช่องทาง
ในการจาหน่ายน้าพริกกากหมูให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ค้าส้าคัญ: ช่องทางการจัดจาหน่าย / น้าพริกกากหมู / พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
Abstract
This study aimed 1) to development of distributional channels for pork crackling chili
paste by Villagers in Nongwa Subdistrict, Khowchakan District, Sakeow Province. and 2) to study
decision- making to buy pork crackling chili paste for people in Nongwa Subdistrict, Khowchakan
District, Sakeow Province. This was qualitative research which was conducted by in-depth interviews
with two groups of the key informant, totaling 30 villagers and consumers.
The results revealed that most customers were female with high school education and
had a job as contractors. Regarding direct distribution channels, a precise location made consumers
buy pork crackling chili paste easily. If pork crackling chili paste is sold in different places, the
opportunity to reach new customers who want to buy pork crackling chili paste will increase.
Regarding indirect distribution channels, a group of dealers can help customers to reach the
product easier and wider. This also provides convenience for consumers who live far away from
the shop. Therefore, the product is sold through dealers as a channel for selling pork crackling chili
paste to dominate all areas as possible..
Keywords: Distribution channels / Pork Crackling Chili Paste / Purchase decision behavior
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ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ประชาชนที่อาศัยในตาบลหนองหว้า อาเภอเขากรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่ว่างงาน
และประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เช่น รับจ้างหักข้าวโพด เกี่ยวข้าว เป็นต้น หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมี
วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เวลามีของกินของใช้ก็จะ
นามาแบ่งปันเพื่อนบ้าน บางครัวเรือนปลูกผักและได้ผลผลิตจานวนมากจะนามาแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน บางครัวเรือน
หาปลาได้ก็จะนามาแบ่งปันหรือจาหน่ ายให้ครัวเรือนใกล้เคียงในราคาถูก ส่งผลให้ประชาชนในตาบลหนองหว้า
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถสร้างกลุ่มประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ เช่น กลุ่มอาชีพขนมหวาน กลุ่มอาชีพ
น้าพริก เป็นต้น
ตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีกลุ่มชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพฟาร์มหมู และ
มีการวางจาหน่ายภายในหมู่บ้านหรือตามท้องตลาด โดยแบ่งขายเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ แต่จะมีบางส่วนที่ผู้บริโภคไม่
นิยมนาไปรับประทาน คือ ในส่วนของมันหมูหรือเนื้อหมูติดมัน นามาหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนามาเจียวเอาน้ามันที่
ได้มาใช้แทนน้ามันพืช ส่วนใหญ่กากหมูที่เจียวจนได้ที่แล้ว จะนาไปทิ้งไม่ได้ถูกนามาใช้ประโยชน์ ดังนั้น ผู้นาชุมชน
ตาบลหนองหว้าจึงได้เกิดแนวคิดใหม่ในการนากากหมูมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างรายได้ จึงได้มี
ทดลองนากากหมูผัดกับน้าพริกและปรุงรสตามรสชาติต่าง ๆ ลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้ง จนได้ส่วนประสมที่ลงตัว
โดยมีการผัดให้แห้ง จนเปลี่ยนสี และทาให้มีรสชาติเผ็ดปานกลาง ซึ่ง เป็นรสชาติที่ผู้บริโภคทุกช่ วงวัยสามารถ
รับประทานได้ ซึ่งผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับคนในชุมชน กล่าวคือ ได้ผลตอบรับไปในทางที่ดี น้าพริก
กากหมูมีรสชาติที่อร่อยถูกปาก แกนนาชุมชนจึงได้เชิญชวนคนในชุมชนที่ว่างงานและกลุ่มผู้สูงอายุในตาบลหนอง
หว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมกันผลิตน้าพริกกากหมูเพื่อสร้างรายได้และเป็นผลิตภัณฑ์ของตาบล
โดยพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายให้เป็นที่รู้จัก(ณัฐวรา ดาววีระกุล, 2556)
จากประเด็นปัญหาดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยทาการศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของ
ประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมู รวมถึงพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า
อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ขอบเขตวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัด
สระแก้ว จานวน 30 คน ประกอบไปด้วย ชาวบ้าน จานวน 2 คน และผู้บริโภคจานวน 28 คน

497

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

498

กรอบแนวคิดการวิจัย
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย
1.ช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรง
- ขายผ่านหน้าร้านแบบไม่เคลื่อนที่
- ขายผ่านหน้าร้านที่เคลื่อนที่ไปมา
ขายผ่จัยานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อออนไลน์
วิธ-ีการวิ
- ขายผ่านสื่อการขายที่เป็นอุปกรณ์ทันสมัย
- ขายผ่านพนักงานขาย
2. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม
- ขายผ่านตัวแทนจาหน่าย
- ขายผ่านคนกลางทั้งผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีก
- ขายผ่านระบบแฟรนไชส์

การตัดสินใจเลือกซือ
- ใครอยู่ในเป้าหมาย
- ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
- ผู้บริโภคซื้ออะไร
- ผู้บริโภคซื้อเมือ่ ใด
- ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
- ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
- ผู้บริโภคซื้ออย่างไร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีการด้าเนินวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ชาวบ้านและกลุ่มผู้บริโภคในตาบลหนองหว้า อาเภอเขากรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จานวน 30
ตัวอย่าง กาหนดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อพริกกากหมูในตาบลหนองหว้า อาเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์ในการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อน้าพริกกากหมูในตาบลหนอง
หว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล การศึกษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมู ประกอบด้วย ช่องทางการจัดจาหน่าย
ทางตรงและทางอ้อม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้าพริกกากหมู
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จานวน 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย ผู้บริโภค 28 คน และชาวบ้านในชุมชน จานวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน
วิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผู้วิจัยทาการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเพื่อจับประเด็นที่
ได้จากการสัมภาษณ์ในหัวข้อคาถามที่เกี่ยวกับช่องทางการจัดจาหน่าย ประกอบด้วย ช่องทางการจัดจาหน่าย
ทางตรง ช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อม และพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคในช่องทางการจั ด
จาหน่ายน้าพริกกากหมู ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
สรุปผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบล
หนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าน้าพริกกากหมูของ
ประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปได้ประเด็นต่างที่สาคัญได้ 7 ประเด็น
ดังนี้

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ประเด็นที่ 1 การขายน้าพริกกากหมูผ่านทางหน้าร้านแบบไม่เคลื่อนที่จะส่งผลดีอย่างไร
น้าพริกกากหมูในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นน้าพริกที่ ประชาชนในพื้นที่รู้จัก
กันเป็นอย่างดี ขายเฉพาะในพื้นที่ชุมชนตาบลหนองหว้าเท่านั้นและการผลิตน้าพริกกากหมูจะเกิดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ
ภายในตาบล จึงทาให้สามารถหาซื้อน้าพริกกากหมูได้ทุกวันตามความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค และการขายหน้า
ร้านนั้นจะส่งผลดีในการที่ลูกค้าจะสามารถหาซื้อน้าพริกกากหมูได้ง่าย
ประเด็นที่ 2 หากน้าพริกกากหมูมีการเคลื่อนย้ายการขายไปตามสถานที่ต่าง ๆหรือตลาดนัดทั่วไปจะ
ส่งผลอย่างไร
เมื่อน้าพริกกากหมูมีการเคลื่อนย้ายการจาหน่ายไปตามสถานที่ต่าง ๆ ส่งผลทาให้มีกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของลูกค้ากลุ่มอื่นๆได้อีกช่องด้วย
ประเด็นที่ 3 การขายผ่านทางออนไลน์จะท้าให้ผู้บริโภครู้จักตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
หากชาวบ้ า นเลื อ กการน าเสนอขายน้ าพริ ก กากหมู ผ่ า นทางออนไลน์ โ ดยใช้ สื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น tiktok,
facebook, Instagram, Shopee, Lazada ฯลฯ ในการนาเสนอจะส่ง ผลทาให้ผู้บริโภครู้จั กกันอย่า งแพร่ ห ลาย
มากขึ้น
ประเด็นที่ 4 ช่องทางในการสั่งซือน้าพริกกากหมูสามารถด้าเนินการผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ผลิตภัณฑ์น้าพริกกากหมูมีช่องทางการสั่งซื้อสินค้าที่หลากหลาย สามารถเพิ่มช่องทางการขายได้ง่ายขึ้น
โดยการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์และมีการจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค และ
สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่ใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ สามารถสั่งซื้อมารับประทานได้รวดเร็ว
ประเด็นที่ 5 การมีพนักงานขายหน้าร้านคอยแนะน้าผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซืออย่างไร
การมีพนักงานขายให้คาแนะนาสินค้าให้กับผู้บริโภคนั้น จะทาให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น
รวมถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยรับประทาน พนักงานก็จะสามารถแนะนาเรื่องรสชาติได้อีกด้วย
ประเด็นที่ 6 ขายผ่านตัวแทนจ้าหน่ายเพื่อขยายช่องทางในการซือสินค้า
การมีตัวแทนการจัดจาหน่ายจะทาให้ธุรกิจสามารถขยายช่องทางการขายผลิตภัณฑ์น้าพริกกากหมูในวง
กว้างมากยิ่งขึ้น เพราะ การมีตัวแทนการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูนั้นจะทาให้ช่วยหาผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆได้ จากที่
เคยขายสินค้าให้กับผู้บริโภคกลุ่มเดียว ก็จะสามารถทาให้ขายผลิตภัณฑ์น้าพริกกากหมูได้เพิ่มมากขึ้น ตามจานวน
ตัวแทนการจัดจาหน่าย และยิ่งมีตัวแทนการจัดจาหน่ายมากเท่าไหร่ก็จะทาให้ผู้ บริโภครู้จักน้าพริกกากหมูเพิ่มขึ้น
เท่านั้น
ประเด็นที่ 7 เหตุผลที่ท้าให้ท่านเลือกซือน้าพริกกากหมู
น้าพริกกากหมูเป็นน้าพริกแบบแห้งสามารถเก็บไว้ได้นาน พกพาง่าย การหยิบจับมากินเมื่อยามหิวก็ง่าย
ต่อการกิน จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้ผู้บริโภคสนใจมากกว่าน้าพริกแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นรสชาติกลางๆ ไม่เผ็ดมาก
ทานง่าย สะดวกต่อการรับประทานในสถานที่ต่าง ๆ
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การนาเสนอแผนภาพกระบวนทัศน์ในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ใน
ตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระบวนทัศน์ ในการพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน
ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่เรียกว่า “Distribution”
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบล
หนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายของน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว มีด้วยกัน 2 ประเภท คือ
1.1 ช่องทางการจัดจาหน่ายทางตรงน้าพริกกากหมูของประชาชนในตาบลหนองหว้า อาเภอเขา
ฉกรรจ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ใช้ ช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ยด้ ว ยวิ ธี ก ารขายสิ น ค้ า แบบมี ห น้ า ร้ า น โดยส่ ว นใหญ่ จ ะไม่
เคลื่อนย้ายสถานที่เนื่องจากมีสถานที่ที่ชัดเจนและง่ายต่อการผลิต ทาให้ลูกค้าจดจาร้านน้าพริกกากหมูได้ง่ายขึ้น
และลูกค้าประจาสามารถกลับมาซื้อซ้าที่เดิมได้ โดยส่วนใหญ่จะมีพนักงานขายช่วยแนะนาและกระตุ้นให้เกิดการ
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ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีช่องทางการจัดจาหน่าย ที่กล่าวไว้ว่า การเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นการ
เคลื่อนย้ายทางกายภาพ และการเคลื่อนย้ายกรรมสิทธิ์ในสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้ขายไปยังตลาดเป้า หมายด้ว ย
ช่องทางและสถาบันการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ กระบวนการทางการตลาดที่ผู้ผลิตสินค้าจะทาให้สินค้า
ของตัวเองไปสู่กลุ่มผู้บริโภคหรือทาให้ผู้บริโภคหาซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกในราคาที่เหมาะสมตามเวลาที่ต้องการได้
และยัง สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การตลาดออนไลน์เพื่อการพัฒนาส่วนประสมการตลาดของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดนนทบุรี ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดนนทบุรี ส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการดาเนินธุรกิจของตนอย่างเต็มที่ มีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดาเนินธุรกิจ มีความพยายามที่จะ
พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าและบริการของตนและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถนาการตลาดออนไลน์ซึ่งถือเป็น
ช่องทางการตลาดที่ไร้พรมแดนมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการดาเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิศนันท์
อุปรมัย และอภิรดี สราญรมย์, 2563)
1.2 ช่องทางการจัดจาหน่ายทางอ้อมน้าพริกกากหมูของประชาชนในตาบลหนองหว้า อาเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายด้วยวิธีการแบบมีกลุ่มตัวแทนจาหน่าย เนื่องจากการมีตัวแทนใน
แต่ละพื้นที่จะทาให้สินค้าเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นและเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับกลุ่มลูกค้าที่อยู่
ไกลและอยากรับประทานจากร้านโดยตรง จึงมีการขายผ่านตัวแทนจาหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเลือกการ
จัดการช่องทางการจัดจาหน่าย ที่กล่าวไว้ว่า บริษัทต้องกาหนดประเภทของคนกลางที่เหมาะสมเพื่อทาหน้าที่สาคัญ
ในช่องทางการจัดจาหน่าย บริษัทจาเป็นต้องสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ เนื่องจากมีปัญหากับช่องทางการจัด
จาหน่ายเดิม ประโยชน์ในการสร้างช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ คือ มีการแข่งขันกันน้อย และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยเรื่อง การเสนอขายผ่านออนไลน์ที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน พี พี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ใน
จังหวัดระยอง ที่กล่าวว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการเสนอขายผ่านออนไลน์ด้านขั้นตอนการสั่งซื้อ
สินค้าของร้าน พี พี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดระยอง โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นมาก
ที่สุดในประเด็นเรื่อง สินค้ าที่จาหน่ายผ่านทางออนไลน์ มีการแนะนาขั้นตอนการสั่งซื้อการส่งสินค้า ที่ไม่ยุ่งยาก
เข้าใจง่าย ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้า ต้องการความสะดวกไม่ยุ่งยากจนเกินไปสามารถเข้าใจได้ด้วยตนเอง และใช้เวลาไม่
นาน (อัจฉรา มีประสพ, 2558)
2. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า อาเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปประเด็นได้ ดังนี้
เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้อน้าพริกกากหมูส่วนใหญ่ คือ น้าพริกกากหมูเป็นน้าพริกแบบแห้งสามารถเก็บ
ไว้ได้นาน พกพาง่าย สะดวกต่อการรับประทาน สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้ วย จึงเป็นเหตุผลที่ทาให้
ผู้บริโภคสนใจมากกว่าน้าพริกแบบต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ที่กล่าวไว้ว่า
การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการและมีอานาจในการซื้อสินค้าแล้วก็
จะมีพฤติกรรมการซื้อเกิดขึ้น เป็นต้นว่าผู้บริโภคซื้อสินค้าที่ไหน ซื้อสินค้าเมื่อใด และให้มาตรการใดเป็นเกณฑ์ในการ
เลือกซื้อ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวไว้ว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media) คือ สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อที่แพร่กระจายด้วยปฏิสัม พันธ์เชิงสังคม ทั้งนี้ (Social media) อาจจะ
อยู่ในรูปเนื้อหา รูปภาพ เสียงหรือวิดีโอ และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารจองร้ า นอาหารผ่ า นโมบายล์ แ อปพลิ เ คชั น ของผู้ บ ริ โ ภคใน
กรุงเทพมหานคร ที่ก ล่าวว่า ปัจจัยการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้านความบันเทิง ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ ด้าน
กระแสนิยม ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการอานวยความสะดวก และด้าน
ความไว้ ว างใจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ บ ริ ก ารจองร้ า นอาหารผ่ า นโมบายล์ แ อปพลิ เ คชั น ของผู้ บ ริ โ ภ คใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการจองร้านอาหาร
ผ่านโมบายล์แอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 52.7 (สุภาวดี ปิ่นเจริญ, 2558)
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ายน้าพริกกากหมูของประชาชน ในตาบลหนองหว้า
อ าเภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ผู้ วิ จั ย หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า งานวิ จั ย เรื่ อ งนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชนและ
ผู้ประกอบการในการนาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจและพัฒนากลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ได้
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แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการน้าเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์
กรณีศึกษา บริษัท ABC จ้ากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
Guidelines for increasing import efficiency between China and Myanmar
case study ABC Company Limited, Myanmar Yangon city
กัญญาณัฐ จันทรักษ์1 พรเทพ ค้าปึง1 และสุธิดา ทับทิมศรี2
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1นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
2อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด

บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาซัพพลายเชนการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจี น-เมียนมาร์
บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง และเพื่อได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้า
ระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง วิธีดาเนินการวิจัย รวบรวมข้อมูล
แบบปฐมภูมิจากการสอบถามและสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
จานวน 1 คน โดยใช้หลักการแนวคิดทฤษฎี SWOT Analysis ทฤษฎีซัพพลายเชน และเส้นทางการค้า ในการ
สอบถามและสัมภาษณ์การวิจัยครั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า บริษัท ABC จากัด ได้ใช้เส้นทางการค้าเส้นทางสายทะเล
เส้นทางเดียวในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ ผู้วิจัยจึงได้แนวทางการแก้ไขและปรับปรุงการนาเข้า
สินค้าและการกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประหยัดเวลาและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค้าส้าคัญ: การนาเข้า/ การเพิ่มประสิทธิภาพ / ซัพพลายเชน / เส้นทางการค้าระหว่างประเทศ
Abstract
The objective of this research is to study the China-Myanmar import supply chain, ABC
Company Limited, Myanmar. Yangon city and in order to obtain guidelines for increasing the
efficiency of imports between China and Myanmar, ABC Company Limited, Myanmar Yangon city
research method Collected primary data from questionnaires and interviews with the Chairman of
ABC Company Limited, Myanmar. Yangon City, 1 person using the principles of SWOT Analysis and
Supply Chain Theory and trade routes in the questionnaire and interview of this research. The
results showed that ABC Co., Ltd. used the only sea route trade route to import goods between
China and Myanmar. Therefore, the researcher has a guideline to correct and improve the import
and distribution of goods to be more efficient. To save time and reduce the cost of transportation
costs.
Keywords: Import / Optimization / Supply chain / International trade routes
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
นับตั้งแต่ปี 1988 มีหลายปัจจัยที่ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ เมียนมาร์ แน่นแฟ้นขึ้นตามลาดับ
นอกจากนี้ ในช่ วงปลายทศวรรษ 1980 ยัง เกิดการลุกฮือของประชาชนครั้ง ใหญ่ ขึ้น และกระทบระเบีย บทาง
การเมืองและเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ เมื่อรวมความผันผวนของเศรษฐกิจโลกเข้าไปด้วยแล้ว ทั้งจีน
กับเมียนมาร์จึงถูกบังคับกลายๆ ให้ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เสรีมากขึ้น เป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น และ
ทลายข้อจากัดทางการค้าอื่นๆ ไปพร้ อมๆกัน ในปลายทศวรรษ 1980 การค้าระหว่างจีนกับ เมียนมาร์มีมูลค่าราว
313 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ผ่านไปเพียง 6 ปี การค้าระหว่างสองชาติเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ไปแตะ 767 ล้านเหรียญ
สหรัฐในปี 1995 และ 3,684 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2009-2010 ในบรรดาการค้าการลงทุนของทั้งสองชาติ กรม
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ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (2563) การค้าชายแดนเป็นประเด็นที่ทั้งสองชาติให้ความสาคัญมาโดยตลอดตั้งแต่
ก่อนเมียนมาร์เริ่มเปิดเสรีการค้าหลายปี ด้วยชนชั้นนาเมียนมาร์เห็นว่าจะได้ประโยชน์จากการค้ากับเมืองการค้า
ชายแดนจีนในมณฑลยูนนานมากกว่า การค้าระหว่างจีนกั บเมียนมาร์นับตั้งแต่ปี 1970 เมื่อเมียนมาร์ลงนามใน
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างกับจีน จึงเป็นการค้ากับยูนนานเป็นหลัก มีเมือง 4 แห่งในเมียนมาร์ที่เป็นแหล่งรับ-ส่ง
สินค้ากับจีน ได้แก่ มูเซ ในรัฐฉาน , เมืองไลซา , ลวยเจ และชินฉ่วยฮอ ในรัฐกะฉิ่น มูเซกับเมืองรุ่ยลี่ เป็นเมืองการค้า
ชายแดน (ทั้งสินค้าที่ผิดและไม่ผิดกฎหมาย) สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกาให้เมียนมาร์ และมีมูลค่าครึ่งหนึ่งของการค้า
ระหว่างจีนกับเมียนมาร์ทั้งหมด เมียนมาร์เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดกับยูนนาน สินค้าที่จีนซื้อจากเมียนมาร์คือสินค้าทาง
การเกษตร (โดยเฉพาะถั่วหลากหลายชนิด) กุ้ง ปลา และอัญมณี ด้านจีนก็ส่งออกเครื่องใช้ราคาถูกป้อนตลาดเมียน
มาร์ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษัท ABC จากัด ได้มีการนาเข้าสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยบริษัท ABC จากัด ได้ตั้งอยู่ที่ประเทศ
เมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง มีการนาเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี 2563 ประมาณ 36,000 ลัง/ปี คิดเป็นเงิน $250,000/ปี
โดยประมาณ และมีการวางแผนการเพิ่มสินค้านาเข้าในปี 2564-2565 5% จากปี 2563
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของซัพพลายเชน ของการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์
เนื่องจากซัพพลายเชน เป็นกิจกรรมกระบวนการไหลของวัตถุดิบและสินค้าไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย หรือเรียกว่า
การไหลของสินค้าจากต้นน้าไปยังปลายน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวัง ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาซัพพลายเชน ของการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ ของ บริษัท ABC จากัด เพื่อเป็น
กรณีศึกษาให้เห็นถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ในระบบซัพพลายเชน ที่ถูกต้องอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาซัพพลายเชนการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน - เมียนมาร์ บริษัท ABC จากัด ประเทศ
เมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
2. เพื่อได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ บริษัท ABC
จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านประชากร
ประธานกรรมการบริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
2. ด้านพื้นที่
บริษัท ABC จากัด ตั้งอยู่ที่ ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
3. ด้านเครื่องมือ/แบบเก็บข้อมูล
แบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ ทฤษฎีซัพพลายเชน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ต้นแปรตาม

ศึกษาข้อมูลการนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศจีน-เมียนมาร์ ของบริษัท ABC
จากัด
ซัพพลายเชน
1.การจัดซื้อจัดหา
2.การผลิต
3.การขนส่ง
4.การจัดเก็บ
5.การจัดจาหน่าย
( จอห์น โทมัส เมนต์เซอร์ )

การเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้า
สินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีด้าเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นศึกษาเรื่องแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน เมียนมาร์ กรณีศึกษาบริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง โดยใช้วิจัยแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์จากประธานกรรมการบริษัท ABC จากัด เพื่อเป็นข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประธานกรรมการบริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง จานวน 1 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าแบบสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ จากแนวคิ ด ทฤษฎี Swot Analysis และแนวคิ ด ทฤษฎี
ซัพพลายเชน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลจากการสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์ประธานกรรมการ
บริษัท ABC จากัด
2.ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรภายในของบริษัท
ABC จากัด 1 คนได้แก่
1.ประธานกรรมการบริษัท ABC จากัด จานวน 1คน
บริษัท ABC จากัด เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ความจริงและได้ข้อมูลมาทาการศึกษากระบวนการต่างๆ ของการเพิ่มประสิทธิภาพการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศ
จีน-เมียร์มาร์ จึงนาข้อมูลมาแก้ไขและพัฒนาระบบการนาเข้าสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วนาผลสรุปของข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ งแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการน าเข้ า สิ น ค้ า ระหว่ า งประเทศจี น -เมี ย นมาร์
กรณีศึกษา บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง สรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
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1. เพื่อศึกษาซัพพลายเชนการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ บริษัท ABC จากัด ประเทศ
เมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
1.1 การจัดซื้อจัดหา การสั่งผลิตสินค้าของทางบริษัท จะมีทาการข้อตกลงในการสั่งผลิตสินค้ากับทาง
โรงงานผลิตก่อนเสมอ ต้องมีการเรียบเรียงเขียนเงื่อนไขการแลกเปลี่ยนข้อเสนอตามจุดประสงค์ความต้องการทั้ง 2
ฝ่าย ทั้งโรงงานผลิตและทางบริษัทเพื่อให้เกิดความสบายใจก่อนทาการตัดสินใจยืนยันซึ่งกันและกัน
1.2 การผลิต ก่อนที่บริษัทจะมีการสั่งผลิตกระทะไฟฟ้านั้น ทางบริษัทจะวางแผนจากยอดขายในแต่
ละเดือน โดยการพยากรณ์จากยอดขายที่ผ่านมา และดูยอดสั่งซื้อจากลูกค้า ย้อนหลังประมาณ 2-3 เดือน และ
คาดการณ์ในเดือนถัดไป จึงจะสั่งผลิตสินค้า
1.3 การขนส่ง หลังจากการเช็คสินค้าจากใบ Packing list ทางอีเมลจากโรงงานที่สั่งผลิตส่งมาให้แล้ว
นั้น ทางโรงงานผลิตจะมีการจองตู้คอนเทนเนอร์ ถ้าไม่มีปั ญหาในการจองตู้คอนเทนเนอร์นั้น สินค้าจะทาการส่งมา
ทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถจองตู้คอนเทนเนอร์ได้สินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วนั้นจะต้องทาการฝากสินค้าไว้กับทาง
โรงงานผลิต และเมื่อจองตู้คอนเทนเนอร์ได้สินค้าจึงจะมีนาส่งให้กับทางบริษัท ทางบริษัทเลือกการขนส่งทางทะเล
และใช้ข้อตกลงในการขนส่ง แบบCIF
1.4 การจัดเก็บ บริษัทมีการจัดเก็บสินค้าเป็นโซน โดยการแบ่งตามรุ่นของสินค้า และวันที่นาเข้าของ
สินค้า แผนผังของคลังสินค้าในบริษัทจะมีการจัดเรียงตามขนาดของไซร์ของบรรจุภัณฑ์ และ จัดเรียงตามน้าหนัก
จากมาก-น้อย
1.5 การจัดจาหน่าย บริษัทมีวิธีการกระจายสินค้าโดยใช้ยานพหนะของทางบริษัทในการกระจาย
สินค้าให้กับลูกค้าและตัวแทนในแต่ละภูมิภาคของประเทศเมียนมาร์
2. เพื่อได้แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน-เมียนมาร์ บริษัท ABC
จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง
2.1 วิเคราะห์เส้นทางการค้าใหม่โดยใช้การขนส่งทางบก ใช้เส้นทาง R3A และเส้นทางจากเมืองรุ่ยลี่
ประเทศจีน มายังเมืองมูเซะ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมาค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าเส้นทางการค้าสายทะเลที่บริษัท ABC จากัด
ได้เลือกใช้
2.2 เพิ่มเส้นทางการกระจายสินค้าของบริษัท ABC จากัด โดยใช้เส้นทางการขนส่งทางบก เข้าสู่
ประเทศอินเดีย ประทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท ABC จากัด
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการน าเข้ า สิน ค้ า ระหว่ า งประเทศจี น -เมี ย นมาร์
กรณีศึกษา บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง โดยนาหลักการแนวคิดซัพพลายเชน มุ่งศึกษาแนว
ทางการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาซัพพลายเชน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการนาเข้าสินค้าระหว่างเทศจีน-เมียนมาร์ กรณีศึกษา บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์
เมืองย่างกุ้ง จากการสัมภาษณ์ประธานกรรมการบริษัท ในภาพรวมพบว่า การนาเข้าสินค้าของบริษัท ABC จากัดใน
ปัจจุบัน มีผลกระทบด้านการส่งสินค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบด้านการนาเข้าสินค้า เนื่องจากประเทศเมียน
มาร์มีโรคระบาดโควิด-19 ที่มากเกินการควบคุมของรัฐบาล และมีการปิดประเทศเนื่องจากเกิดรัฐประหารขึ้น ทาให้
บริษัท ABC จากัด ไม่สามารถนาเข้าสินค้ามาขายในประทศ ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
นาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ ให้กับทางบริษัท ABC จากัด โดยเพิ่มเส้นทางการนาเข้าสินค้าทางบก
และการกระจายสินค้าเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับบทคววามวิจัยของ สิริมา สิรยาภิวัฒน์ (2558) ซึ่งได้
ศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโซ่อุปทานของบริษัทนาเข้ากลิ่นปรุงแต่ง ด้วยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษานี้ เพื่อศึกษาวิจัยข้อมูลในกระบวนการดาเนินงานในโซ่อุปทาน และปัญหาของบริษัท และนาผลการศึกษา
มาสังเคราะห์ และพัฒนากระบวนการโซ่อุปทาน และสอดคล้องกับวิจัยของ คมสวัสดิ์ คงดี (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
เส้นทางการขนส่งระหว่างจังหวัดเชียงรายและนครคุนหมิง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระยะเวลาและต้นทุน ในการ
นาเข้าสินค้าระหว่างคุนหมิง-เชียงราย และนามาวิเคราะห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการต้นทุนให้ต่าที่สุด ใน
การนาเข้าสินค้าจากคุนหมิง-เชียงราย
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาเส้นทางการค้าการนาเข้าสินค้าระหว่างประเทศจีน -เมียนมาร์ ของ
บริษัท ABC จากัด ประเทศเมียนมาร์ เมืองย่างกุ้ง เป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการนาเข้าสินค้าระหว่าง
ประเทศ ในด้าน 1.การจัดซื้อจัดหา 2.การผลิต 3.การขนส่ง 4.การจัดเก็บ 5.การจัดจาหน่าย เพื่อสร้างผลตอบแทน
ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้กับสถานประกอบ
ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
ควรศึกษาต้นทุนด้านพิธีการศุลกากรในการนาเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทย จีน เมียนมาร์ เพื่อ
เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบต้นทุนการนาเข้าและส่งออกสินค้า รวมถึงระยะเวลาการดาเนินพิธีการศุลกากรแต่ละ
ประเทศ
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การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
ก้าแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
Creating a Sales Promotion Photographs for Local Products through the Online
Marketing System, Kamphaeng Phet Marketplace
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บทคัดย่อ
การวิ จั ย เรื่ อ ง การสร้ า งผลงานภาพถ่ า ยส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ผ่ า นระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ในปัจจุบันจากสถานการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมา พบว่า มีการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น
(กนกวรรณ ไทยประดิษฐ,2563) รูปภาพจึงมีความจาเป็นอย่างมาก ต่อการเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 2. เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายจากแหล่งช็อปปิ้ง
ออนไลน์เว็บไซด์จากแบรนด์และห้างสรรพสิ นค้าชั้นนา จานวน 100 ผลงาน พบรูปแบบของภาพถ่าย 5 รูปแบบ
ดังนี้ 1. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ 2. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา 3. ภาพที่แสดงให้เห็น ถึง
วัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง 4. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟัง ก์ชันการใช้งาน 5. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรี
เซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และได้นารูปแบบที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ มาสร้างผลงานภาพถ่ายชุมชน ผ่านระบบตลาด
ออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 5 ผลิตภัณฑ์ จานวนผลิตภัณฑ์ละ 5 ภาพ รวมทั้งสิ้น 25 ภาพ และนาภาพ
ผลงานที่ได้ประเมินคุณภาพของผลงานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด พบว่า ผลประเมินคุณภาพ
ผลงานภาพถ่ า ยส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ผ่ า นระบบตลาดออนไลน์ ก าแพงเพชรมาร์ เ ก็ ต เพลส โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X
=4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41 ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา
( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.72) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสม
ที่เกี่ยวข้อง ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.74) ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึ ง
รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.77) ด้านความเหมาะสมของภาพที่
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง พรี เ ซนเตอร์ ผู้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ( X =4.47) ส่ ว นค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้ า นการสื่ อ
ความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24 ) ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X
=3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ซึ่งผลจากการวิจัยบพบว่าภคุณภาพโดยรวมของผลงานจากรูปแบบ
ทั้ง 5 รูปแบบอยู่ในระดับมาก
ค้าส้าคัญ: ภาพถ่าย/ ส่งเสริมการขาย / ตลาดออนไลน์
Abstract
Research subject Creating a portfolio of promotional photographs for community products
through the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace At present, due to the recent
Covid-19 situation, there has been an increase in online purchases (Kanokwan Thaipradit, 2020), so
pictures are very necessary. The objectives of this research are: 1 . To study the results of
promotional photographs for community products. Through the online marketing system
Kamphaeng Phet Market Place 2 . To create a portfolio of promotional photos for community
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products. through the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace Results From the
analysis of samples of promotional photographs from online shopping sites from leading brands
and department stores, totaling 1 0 0 works, found 5 types of photographs as follows: Brand 2 .
Picture shown See the story of the history. 3 . The picture shown. to the raw materials and
ingredients involved. see the details Functionality 5. Picture shown see the product user presenter
and has taken the form from the objective Let's create a portfolio of community photos. Through
the online marketing system Kamphaeng Phet Marketplace 5 products, 5 images per product, a
total of 25 images, and use the images of the work that have been evaluated for the quality of the
work by experts. In terms of photography and marketing, it was found that the evaluation results
of photographic works for promoting community products through the online marketing system
Kamphaeng Phet Marketplace The experts found that there was a high level of satisfaction on the
suitability of the images depicting the brand ( = 4.00), while the standard deviation (SD = 0.41 )
was the suitability of the images depicting the narrative. Background ( =4 . 2 7 ) , standard deviation
(SD=0.72), suitability of images showing relevant ingredients ( =3.20), standard deviation (SD=0.74)
), suitability of The picture shows the details of the functionality ( =3.80) , the standard deviation
(SD = 0.77), the suitability of the picture showing the presenter, the user of the product ( =4.47),
the deviation. standard (SD = 0 . 1 8 ) , the aspect of visual interpretation ( =3 . 4 5 ) , the standard
deviation (SD = 0.24), the impulse to buy ( =3.22), the standard deviation (SD = 0.00). From the
research, it was found that the overall quality of works from all 5 formats was at a high level.
Keywords: Photography / Promotion / Online Market
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา
ตลาด E-Commerce เริ่มขึ้นเมื่อประมาณต้นทศวรรษที่ 1970 โดยเริ่มจากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างหน่วยงาน และในช่วงเริ่มต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่ๆ เท่านั้น บริษัทเล็ก ๆ มี
จ านวนไม่มากนัก ต่อมาเมื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange-EDI) ได้
แพร่หลายขึ้น ประกอบกับคอมพิวเตอร์พีซีได้มีการขยายเพิ่มอย่างรวดเร็วพร้อมกับการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและ
เว็บ ทาให้หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ได้ใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในปัจจุบันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไ ด้
ครอบคลุมธุรกรรมหลายประเภท เช่น การโฆษณา การซื้อขายสินค้า การซื้อหุ้น การทางาน การประมูล และการ
ให้บริการลูกค้า
คนเราใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทาธุรกิจ ธุรกรรม การซื้อของออนไลน์ ใน
การทา E-Commerce เป็นการหาช่องทางใหม่ๆ ให้เข้ากับโลกปัจจุบันมากขึ้นการนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
ทางธุ ร กิ จ เพื่ อ ความสะดวกสบายในการใช้ ชี วิ ต ประจ าวั น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ล ดค่ า ใช้ จ่ า ยเท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น การ
ประหยัดเวลาลดเวลาที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ รวมไป
ถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับผู้บริโภคและผู้ค้าส่ง และ รวมไปถึง แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Shopee.
, LAZADA., ShobShop., JD Central., Kaidee., Watsons TH, Thisshop, AliExpress, Konvy, ShopBack.
(อีคอมเมิร์ซภาพรวม, ม.ป.ป.)
ในปัจจุบันที่ยังขาดการส่งเสริมการเข้าตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และ ผลิตภัณฑ์ OTOP ต่าง ๆ
ในหลาย ๆ ภูมิภาคส่วนพบว่ายังมีปัญหาของการที่จะจัดจาหน่ายออนไลน์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกจัดทาโดย
กลุ่มชมชนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปที่ยังไม่มีความรู้ในระบบการขายของออนไลน์ ซึ่งมีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความ
ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น พัฒนาชุมชน วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร ที่มีการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์เหลานี้สามารถเข้า
ไปสู่ การจัดจาหน่ายสินค้ากึ่งออนไลน์ได้ผ่านทาง เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Otop Thailand (กมลภพ ศรีบุญเรือง,2563)
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของภาครัฐมุ่งเน้นการพัฒนาจาก ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า (ศูนย์
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , 2562) แต่ปัญหาที่พบเจอหลังโครงการต่าง
ๆ จบลงคือ ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
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รูปแบบใหม่ ๆ มามากมายแล้ว แต่หลาย ๆ ผลิตภัณฑ์ก็ไม่เห็นถึงผลลัพธ์ปลายน้าอย่างแท้จริง เนื่องจากก็ยังคงมี
ปัญหาในเรื่องของ ตลาดที่รองรับสินค้า เพื่อส่งออกจากชุมชนไปจาหน่าย ทางจังหวัดกาแพงเพชร และหอการค้า
จังหวัดกาแพงเพชร จึงมีแนวทางในการสร้างแหล่งการค้าออนไลน์ ที่ทาหน้าที่เป็นตลาดกลางในการเป็นหน้าร้าน
ขายสินค้า ต่าง ๆ ที่ได้จากชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากโครงการของภาครัฐ เช่น OTOP U2T นวัตวิถี เป็นต้น ให้
เป็นช่องทางในการจาหน่ายสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ กาแพงเพชร มาร์เก็ตเพลส ซึ่ งในการขายสินค้าออนไลน์นั้นรูป
ถ่ายส่งเสริมการขายของสินค้าจึงมีความจาเป็นอย่างมาก และเนื่องจากชุมชนขาดความรู้ และอุปกรณ์ในการ
ถ่ายภาพให้มีคุณภาพและความสวยงามเพื่อนามาใช้ลงขายบนเว็บไซต์ ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการที่
จะนาความรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับชุมชนและทีมงานผู้ดูและระบบของมาร์เก็ต
เพลส
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส เพื่อส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่มชุมชน
ผ่านทางแพตฟอร์มกาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสโดยการส่งเสริมการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส
2. เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส
กรอบแนวคิดการวิจัย
การถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิด ดังนี้
คุณภาพผลงานภาพถ่าย (ศูนย์ข้อมูลและการบริการ, 2559)
การสื่อความหมายของภาพ ถ่ายทอดความหมาย ของอารมณ์ ความรู้สึก หรือในทางทัศนคติลง
บนภาพถ่าย
ความสวยงาม ในภาพถ่ายจึงเป็นส่วนประกอบหรือมีความสาคัญเป็นอันดับรองลงมา เรื่องราวที่
ต้องการ จะถ่ายทอดให้ผู้ชมภาพถ่ายมีความรู้และเกิดความเข้าใจนั้น ควรมีลักษณะที่เมื่อดูในภาพถ่ายแล้วมีส่วนที่
ยัง สงสัยน้อยที่สุด ถ้าจาเป็นต้องใช้คาอธิบายประกอบหรือคาบรรยายภาพบ้างก็จะต้องไม่ยืดยาวนัก เพื่อให้ผู้ชม
เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องได้
ความสร้างสรรค์ การใช้มุมมองที่จะสื่อถึงภาพที่ออกมา เป็นมุมมองที่ โดดเด่นแปลกใหม่ หรือเป็นสิ่ง
ที่ทาให้คนที่มองภาพเกิดจุดสนใจ
องค์ประกอบภาพ การถ่ายควรคานึงถึง ลักษณะของภาพไม่ควรมีคนมากจนเกินไป บุคคลในภาพ
กาลังทาอะไร ความชัดเจนของใบหน้าบุคคลในภาพ บุคคลในภาพควรมีลักษณะ ท่าทางที่เป็น ธรรมชาติ หากเป็น
ภาพหมู่ควรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เทคนิคที่ใช้ นอกเหนือจากพิจารณาเนื้อหาของภาพและเทคนิค อันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาจาเป็นต้อง
พิจารณาเทคนิคของการถ่ายภาพโดยตรง นับตั้งแต่เรื่องของการ ตั้งหน้ากล้อง หากตั้งหน้ากล้องถ่ายภาพดีก็จะได้
ภาพถ่ายที่มีสีสวยงาม ภาพถ่ายที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ มักจะนาไปพิมพ์ในเอกสาร หนังสือต่าง ๆ
การส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์
การจูงใจ ให้ลูกค้า เลือกซื้อด้วยหัวใจ ไม่ใช่เพราะเหตุผล ด้วยประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่
ดีทาาให้ลูกค้ารู้สึกเหมือน เป็นคนที่สาคัญที่สุด ซึ่งเป็นความรู้ สึกที่ลูกค้าจะจดจาและต่อให้สินค้ามีราคาแพงก็ไม่
สาคัญอีกต่อไป ลูกค้าจะเลือกกลับมาที่ร้านเดิม
การกระตุ้นในการตัดสินใจซือ สิ่งจูงใจด้านอารมณ์คือ มีความภาคภูมิใจในตัวสินค้าที่ได้จากการ
ประมูลและมีสิ่งจูงใจ อุปถัมภ์คือ มีความหลากหลายของสินค้า
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ความไว้วางใจต่อตราสินค้า ผู้บริโภคจะจัดลาดับ ความชอบตราสินค้า ร้านค้า และปริมาณ เป็นต้น
ในแต่ละตัวเลือกก็จะสร้างความตั้งใจซื้อขึ้น โดยทั่วไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทาการซื้อตราสินค้า ที่ชอบ
มากที่สุด ลังจากการซื้อ ผู้บริโภคจะนาสินค้า นั้นมาใช้และจะรับรู้ทัศนคติต่อตราสินค้าได้ด้วยตนเอง ตามมาซึ่ง
พฤติกรรม การกลับมาซื้อสินค้าซ้าอีกครั้ง หรือ ไม่กลับมาซื้อสินค้าซ้า ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและคุณภาพที่ผู้บริโภคมี
ต่อสินค้าในตราสินค้านั้น ๆ
การสร้างความน่าเชื่อถือ การเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง ดารา นักแสดง หรือ บุลคนที่มีผู้ติดตามใน
โซเชียลมีเดีย จะทาให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น
ผลการศึกษา
1. การศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก้าแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลส มีวิธีการดาเนินการวิจัยและผลการศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ขั้นตอนการกาหนดกลุ่มและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะนามาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายส่งเสริมการ
ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 100 คน ในการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ์จานวน 5 ผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 68 ผลิตภัณฑ์ (ตารางที่ 1)
ประชากร
คือ ประชาชนทั่วไป
กลุ่มตัวอย่าง
คือ ประชาชนทั่วไปจานวน 100 คน โดยได้มาจากวิธีการเลือกตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling)
ตารางที่ 1 ผลการคัดเลือกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 68 ผลิตภัณฑ์
หมวดหมูผ่ ลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่ง

ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์
แสนรักแคคตัส

ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย
ผลิตภัณฑ์ประเภทของที่ระลึก

ร้านชุดไทยอาจารย์ ปิ่น

56%

กระทงจากใบข้าวโพด
ต. ลานดอกไม้
ผงขัดผิวสมุนไพร fay ต.คลองแม่ลาย
ขนมเปี๊ยะ ต.นครชุม

49%

ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และเครื่องสาอาง
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารสาเร็จรูป

ร้อยละ (n = 100)
74%

34%
26%

2) ขั้นตอนสัมภาษณ์ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสและผู้ประกอบการเพื่อที่จะ
ทราบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ในการสร้างรูปแบบของภาพถ่ายผลิตภัณฑ์
ประชากร
คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในกาแพงเพชรมาร์เก็ต
เพลส
กลุ่มตัวอย่าง
คือ ผู้พัฒนาเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนในกาแพงเพชรมาร์เก็ต
เพลส จานวน 6 คน โดยได้มาจากการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
3) ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยใช้ภาพส่งเสริมการขายบน
เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้าเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
ประชากร
ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์จากห้างสรรพสินค้า
กลุ่มตัวอย่าง
ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์จากห้างสรรพสินค้า จานวน
100 ภาพ โดยได้ ม าจากการวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
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ขันตอนการศึกษา
การคัดเลือกภาพถ่ายตัวอย่าง 100 ภาพแบบเจาะจงโดยระบบ SEO ของ Google จากแหล่ง
ช็อปปิ้งออนไลน์เว็บไซด์จากแบรนด์และห้างสรรพสินค้าชั้นนาได้แก่ Robinson , Big C , CENTRAL , ICONSIAM ,
mc shop , GUCCI , Nike , OFF-WHITE สืบค้นเมื่อวันที่ วันที่ 20 สิงหาคม 2654

ภาพที่ 1 ภาพถ่ายตัวอย่าง 100 ภาพแบบเจาะจงโดยระบบ SEO ของ Google
การวิเคราะห์รูปแบบภาพถ่ายจากการจัดกลุ่ม การวิเคราะห์รูปแบบภาพถ่ายจาก การจัดกลุ่ม แสดงใน
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การหารูปแบบและจานวนร้อยละ
รูปแบบ
1. ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์
2. ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา
3.ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง
4.ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟังก์ชันการใช้งาน
5.ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

จ้านวนภาพ
22
9
17
20
32

ร้อยละ
22
9
17
20
32

ผลการศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ กาแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส สรุปผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลมีทั้งหมดแบ่งออก 5 รูปแบบ
1) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงแบรนด์ ภาพที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์ได้ชัดเจน เราก็จะสามารถดึงดูด
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เราเป็นแบรนด์ขายเสื้อผ้าแนวมินิมอล ลวดลายน้อย ๆ สีพื้น ๆ สบายตา
ถ้ า เราสามารถสื่ อ สารผ่ า นภาพออกมาได้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ น ค้ า มากเท่ า ไหร่ เราก็ จ ะสามารถดึ ง ดู ด ลู ก ค้ า ที่ ใ ช่
กลุ่มเป้าหมายที่ชอบแต่งกายแนวมินิมอลได้ตรงมากขึ้นด้วย เป็นต้น
2) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา เพื่อให้ภาพนี้จะแสดงให้เห็นถึงที่มาของกลุ่มชุมชุน
หรือผู้ก่อตั้ง แบรนด์นั้น ๆ บ่งบอกโดยผ่านการเล่าเรื่องจากภาพถ่าย เช่น กลุ่มชุมชนที่ทากระทงจากใบข้าวโพด
ดังเดิมเลยพื้นที่เขตนั้นมีการทาไร่ข้าวโพดเป็นจานวนมาก
ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ จ ากการว่ า งท าไร่ จึ ง น าใบข้ า วโพดที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว มาท าเป็ น กระทงจากใบข้ า วโพด
ยกตัวอย่างการถ่ายเล่าเรื่อง กระทงจากใบข้าวโพด ภาพหลักคือตัวกระทงฉากภาพพื้นหลังเป็นป่าข้าวโพด หรือใบ
ข้าวโพดต่าง ๆ มาวางไว้ เป็นพื้นหลัง เป็นต้น
3) ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบอกเล่าวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบ
สินค้านั้น ๆขึ้นมาได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารจะต้องมีการบอกเรื่องของวัตถุดิบส่วนประกอบของสินค้า
ผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จะต้องมีการบอกเล่าถึงวัสดุ ที่ใช้ลวดลายการถักทอ เป็นต้น
4) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟัง ก์ชันการใช้งาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้งานต่อสินค้า
นั้น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้และเครื่องสาอางจะต้องมีการสาธิตการใช้งานเพื่อประกอบการตัดสินใจต่อผู้
ซื้อ ยกตัว อย่า ง ผงขัด ผิว ภาพที่จ ะต้อ งแสดงถึง การขัด ผิว และตัว ผลิต ภัณ ฑ์ ต้อ งอยู่ใ นองประกอบของภาพ
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ผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ยกตัวอย่าง กระเป๋า ภาพที่จะต้องให้เห็นถึงการใช้งานต่าง ๆ การใส่ของ
รายละเอียดภาพในกระเป๋าทาอะไรได้บ้าง เปิด -ปิด อย่างไร เป็นต้น
5) ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึง คุณลักษณะสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า ได้แก่ ความรู้สึกในเรื่องของความเชื่อถือ และความไว้วางใจ คุณลักษณะในการสร้าง
เสน่ห์ดึงดูดความสนใจให้กับตราสินค้า ยกตัวอย่าง กรณี พรีเซ็นเตอร์เป็นคนที่มีคนรู้จักมากหรือคนดัง มาถ่ายกับ
ผลิตภัณฑ์สินค้าใดก็ตามจะเกิดความเชื่อถือ และความไว้วางใจในตัวสินค้า และทาให้การตัดสินใจต่อผู้ซื้อได้ง่าย
ยิ่งขึ้น
2. การสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ก้าแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลสมีวิธีการด้าเนินการวิจัยและผลการศึกษา ดังนี
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาด
ออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์
ประชากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการถ่ายภาพ ด้านการตลาด และด้านการออกแบบเว็บไซต์
จานวน 3 ท่าน โดยได้มาจากการวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่
1) นายประทีป เพ็ญแจ้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาเว็บกาแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลส
2) นางสาวบัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จังหวัดกาแพงเพชร
3) นาย พลวัฒน์ โสภา ช่างภาพอาชีพ แอดมินเพจ LARYNX.
โดยเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านการถ่ายภาพ ด้านธุรกิจออนไลน์ หรือด้าน การ
ออกแบบเว็บไซต์ เป็นผู้มีความรู้ มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ในการทางานในด้านนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ 1. แบบสอบถามเพื่ อ คั ด เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์ 2. แบบ
สัมภาษณ์ 3. แบบประเมินคุณภาพผลงงานภาพถ่าย
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้ น ตอนที่ 1 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ปฐมและทุ ติ ย ภู มิ เพื่ อ เป็ น แนวทางถ่ า ยภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
3) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือ
การวิจัยที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 สัมภาษณ์ทีมงานผู้พัฒนาเว็บไซต์กาแพงเพชรนมาร์เก็ตเพลสและผู้ประกอบการ
เพื่อที่จะทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์แล้วนามาใช้ในการสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายเพื่อสร้างรูปแบบในการถ่ายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการถ่ายภาพเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ขั้นตอนที่ 7 นาเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินคุณภาพของผลงาน
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบ
ตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
ขั้นตอนที่ 10 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
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จากผลการศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์ กาแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลส สามารถนามาเป็นแนวทางที่ได้มาสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบ
ตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลสได้ดังตารางที่ 3 และภาพที่ 2-6 ดังนี้
ตารางที่ 3 การนาแนวทางที่ได้มาสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส
รูปแบบ
ภาพถ่าย
/ ผลิตภัณฑ์

1. ภาพที่แสดงให้
เห็นถึงแบรนด์

2. ภาพที่แสดงให้
เห็นถึงเรื่องเล่าความ
เป็นมา

3.ภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่
เกี่ยวข้อง

ขนมเปี๊ยะ

โชว์ให้เห็น ตัวขนม
และใช้พื้นหลังทาให้
เป็นที่หน้าสนใจ

ถ่ายฉากหลังเป็นศาล
จีนที่มาของขนมไหว้
เจ้า

ผงขัดผิว
สมุนไพร fay

ภาชนะใสไว้ใส่ผง
วางกระปุกไว้เห็นแบ
รนด์ชัดเจน

ให้คุณยายผู้ปลูกถือ
กระปุก ผงขัดผิวและ
ขมิ้นคนละมือ

ถ่ายคู่กับฟักทองหั่น
ชิ้นและองค์ประกอบ
อื่น ๆ ของการทาน
ขนมเปี๊ยะ
ให้เห็นขมิ้นเป็น
ส่วนประกอบหลัก
และเนื้อผง

แสนรักแคคตัส

ถ่ายรวมสินค้า เด่น
ๆเน้นละลายหลัง
ถ่ายโชว์ให้เห็นสินค้า
มากที่สุด

ถ่ายคู่กับซาลาเปา

ส่วนผสมชุดดินปลูก

ใช้ฝักข้าวโพดปลอก
เปลือกเมล็ดข้าวโพด

เป็นเปลือกข้าวโพด
วางรวมๆกัน

โชว์เสื้อผ้าและตัว
แบรนด์สินค้าและ
แบบ

ภาพสเก็ตลวดลาย
ของผ้า

ถ่ายให้เห็นพื้นหลัง
เส้นด้าย เข็ม จักร

กระทงจากใบ
ข้าวโพด ลาน
ดอกไม้
ร้านอ.ปิ่น ร้าน
ชุดไทย

4.ภาพที่แสดงให้
เห็นถึง
รายละเอียดฟังชั่น
การใช้งาน
มือนางแบบกาลัง
ตัดแบ่งชิ้นขนม
กาลังทาน

5.ภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์

ถ่ายให้เห็นช่วง
แขน มืดลูบๆ
เปิดไหล่

กาลังนั่งอาบน้าขัดผิว
ถือกระปุก

ถ่ายตั้งโชว์ที่จัด
ประดับตกแต่ง
เห็นมือกาลังปล่อย
กระทงลงน้า

ถือแคคตัสโพส
โพสท่ายิ้มสดใส
นั่งเรียบร้อยใส่ชุดไทย
ถือโชว์กระทง

ใช้แบบสวมใส่ใช้
งานได้ใน
ชีวิตประจาวัน

ใช้แบบโพสท่าโชว์ชุดใช้
พื้นหลังเป็นเมืองเก่า

ภาพที่ 2 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายขนมเปี๊ยะ

หน้าตาหมวย
กาลังทาน หรือ ถือโชว์
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ภาพที่ 3 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายกระทงจากใบข้าวโพด ลานดอกไม้

ภาพที่ 4 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายแสนรักแคคตัส
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ภาพที่ 5 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่ายผงขัดผิวสมุนไพร fay

ภาพที่ 6 ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนภาพถ่าย ร้าน อ.ปิ่น ร้านชุดไทย
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน, แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีการวิเคราะห์ ดังนี้ (ตารางที่ 4) ดังนี้
1. การสรุ ป ผลข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาส าคั ญ ในหั ว ข้ อ ที่ ท าการศึ ก ษาตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละกรอบแนวคิ ด ในการถ่ า ยภาพเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนผ่ า นระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส และ สรุปข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการจัดองค์ประกอบ ในการสร้างสรรค์
ผลงาน
2. การสรุปผลที่ได้จ ากแบบประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุ ณวุฒิเพื่อให้ได้ถ่า ยภาพเพื่อส่ง เสริมการขาย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบ
แนวคิดในการออกแบบ วิเคราะห์โดยการบรรยายและสรุปผลข้อมูลในเชิงพรรณนา
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ตารางที่ 4 ผลประเมิ น คุ ณ ภาพผลงานภาพถ่ า ยส่ ง เสริ ม การขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ผ่ า นระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นค้าถาม
ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
แบรนด์
ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
เรื่องเล่าความเป็นมา
ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึง
รายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน
ความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็น
ถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
การสื่อความหมายของภาพ
ความสวยงาม
ความสร้างสรรค์
องค์ประกอบภาพ
เทคนิคที่ใช้
การจูงใจ
การกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ
ความไว้วางใจต่อตราสินค้า
การสร้างความน่าเชื่อถือ
ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผลงานภาพถ่าย
ทุกผลิตภัณฑ์

X

S.D.

แปลค่า

4.00

0.41

มาก

4.27

0.72

มาก

3.80

0.77

มาก

4.47

0.18

มาก

3.80
3.67
3.20
3.40
3.27
3.73
3.40
2.83
3.60

0.18
0.24
0.30
0.28
0.15
0.43
0.37
0.15
0.15

มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.65

0.12

มาก

จากตารางที่ 4 ผลประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาด
ออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านความเหมาะสมของ
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X =4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41 ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่
แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา ( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.72) ด้านความเหมาะสมของ
ภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.74) ) ด้านความ
เหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึ งรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.77) ด้า นความเหมาะสมของภาพที่ แสดงให้ เ ห็น ถึง พรี เ ซ็ นเตอร์ ผู้ ใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ( X =4.47) ส่วนค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านการสื่อความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.24 )
ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X =3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00) ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินผล
งานภาพถ่าย ทุกผลิตภัณฑ์ ( X =3.65) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.12) มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีอยู่ 2 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส นั้น แบ่งออกเป็นได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ ภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่องเล่าความ
เป็นมา ภาพที่แสดงให้เห็น ถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อ ง ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงรายละเอียด ฟัง ก์ชันการใช้งาน
ภาพที่แสดงให้ เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
2. เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์
เก็ตเพลส โดยใช้รูปแบบทั้ง 5 จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่1 มาสร้างผลงานภาพถ่ายชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์
กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส 5 ผลิตภัณฑ์ 25 ภาพ และได้ประเมินผลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ มีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมากด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ ( X =4.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.41
) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องเล่าความเป็นมา ( X =4.27) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.72) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุดิบส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง ( X =3.20) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.74) ) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งาน ( X =3.80)
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.= 0.77) ด้านความเหมาะสมของภาพที่แสดงให้เห็นถึงพรีเซนเตอร์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
( X =4.47) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.18) ด้านการสื่อความหมายของภาพ ( X =3.45) ส่วนค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.24 ) ด้านการกระตุ้นในการตัดสินใจซื้อ ( X =3.22) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.00)
การอภิปรายผลวิจัย
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีดั้งนี้ เพื่อหารูปแบบการถ่ายภาพและสร้างผลงานภาพถ่าย
ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ การ
ประชาสัมพันธ์ ความรู้ และรวมไปถึงการตัดสินใจซื้อ เพราะภาพถ่ายมีผลอย่างมากใน การตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ต้องอาศัยการตัดสินใจซื้อจากภาพถ่าย
การสร้างภาพถ่ายสินค้าเพื่อสงเสริมการขายออนไลน์ จากการสังเคราะห์ข้อมูลจากห้างแบรนด์ดัง ได้
ทั้งหมด 5 รูปแบบ เพื่อสร้างผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชร
มาร์เก็ตเพลสสอดคล้องกับงานวิจัยของอัญชัน สันติไชยกุล (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การมีภาพตัวอย่างของสินค้า ที่เป็น
ภาพถ่ายการแสดง แบรนด์ การเล่าเรื่อง วัตถุดิบ การใช้งาน การถ่ายคู่กับผู้ใช้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้ตัวสินค้า
ของบุคคลที่มา เป็นนายแบบ และนางแบบ จาเป็นต้องใช้รูปภาพเป็น สื่อกลางในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินค้า เมื่อรูปถ่ายตัวอย่างของสินค้าเป็นที่พึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้ออย่างเดียวใน การซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึง ได้ทาการถ่ายภาพตามรูปแบบดังกล่าว ทั้งหมด 5 ผลิตภัณฑ์ 25 ภาพ และนารูปภาพจากการถ่ายไป
พิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จากผลการประเมินคุณภาพผลงานภาพถ่ายส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผ่านระบบตลาดออนไลน์กาแพงเพชรมาร์เก็ตเพลส พบว่ามีคุณภาพด้านเทคนิคการถ่ายภาพอยู่ในระดับมาก
(ด้านแสดงให้เห็นแบรนด์,ด้านแสดงให้เห็นเรื่องล่าความเป็นมา,ด้านแสดงวัตถุดิบ,ด้านแสดงให้เห็นการใช้งาน,ด้าน
แสดงให้เห็นผู้ใช้,การสื่อความหมาย,ความสวยงาม,ความสร้างสรรค์,องค์ประกอบภาพ,เทคนิคที่ใช้) ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เฉลิม สุขเจริญ (2557) กระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้ เกิดการซื้อสินค้าของผู้บริโภคโดยความต้องการ
ของผู้บริโภค ที่ต้องแสดงให้ถึงความหน้าเชื่อถือ ความไว้วางใจต่อสินค้า จึงต้องมีการกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ส่วนความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเป็นสิ่งจูงใจต่อไป เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจักกฤษณ์
กิตติทรัพย์เจริญ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีที่ดีแสดงให้เห็นถึงลักษณะ ของภาพถ่ายโฆษณา สนับสนุนแนวคิด
รูปแบบภาพถ่ายโฆษณาและปัจจัย ที่เป็น องค์ประกอบของภาพถ่ายแล้ว ประโยชน์ในทางปฏิบัติกับผู้ที่ต้องการขาย
สินค้าออนไลน์ โดย สามารถนาไปเป็นแนวทางในการถ่ายภาพสาหรับการขายสินค้าออนไลน์ได้
จากผลการวิจัยทาให้พิสูจน์ได้ว่า เทคนิคที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาทั้ง 5 รูปแบบสามารถใช้งานได้จริงอย่างมี
ประสิทธิภาพและภาพถ่ายสินค้าที่ดี มีความสวยงามสามารถแสดงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวสินค้าได้ดี จะช่วย
จูงใจให้เกิดการสนใจติดตาม ข่าวสาร และการอัพเดทสินค้าใหม่ๆ จากทางร้าน และ ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดความ
ต้องการอยากซื้อสินค้าอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้
1. ในการถ่ายภาพนอกจากทักษะความสามารถในการถ่ายภาพแล้ว อีกปัจจัยที่มีความ สาคัญ คือ
เรื่องของอุปกรณ์ใน การถ่ายภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง เลนส์ แฟลช ต่างเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ผลลัพธ์ออกมามี
ความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน การ ลงทุนเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมกับงาน จะช่วยให้ผลลัพธ์และคุณภาพ
ออกมาตรงต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครังต่อไป
1. ในการวิจัยนี้เป็นการวัดว่าภาพถ่ายที่ดี มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการขายที่ดีขึ้นแต่กระนั้น ก็ยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัย ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ราคาของสินค้า โปรโมชั่น ความน่าเชื่อถือของร้านค้าบริการหลังการขาย
ซึ่งทั้งหมดก็มีผลต่อการช่วย ส่งเสริมการขาย และกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าเช่นกัน
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ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) สาหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 19(1), 155-172.
กมลภพ ศรีบุญเรือง. (2563, พฤษภาคม-มิถุนายน). ปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP ในการ
ขอรับมาตรฐาน ระดับชาติ ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดชัยภูมิ. วารสารการบริหารนิติบุคคลและ
นวัตกรรมท้องถิ่น, 6(1), 221-234.
จักกฤษณ์ กิตติทรัพย์เจริญ. (2560). ลักษณะของภาพถ่ายโฆษณาที่ส่งผลต่อทั ศนคติของลูกค้าที่มีต่อภาพถ่าย
โฆษณาขายสินค้าบนอินสตาแกรม กรณีศึกษา: กระเป๋าแฟชั่ น ที่ไม่ใช่สินค้าแบรนด์เนม. วิทยานิพนธ์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เฉลิม สุขเจริญ. (2557). แรงจูงใจในการท้างานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
ศูนย์ข้อมูลและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. (2559). คู่มือ การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์.
[Online]. Available: http://pk.pnru.ac.th/qa/km/km_information.pdf?bid=111 [2564,
กันยายน 15].
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. (2562). บีโอไอหนุนเกษตรสมัยใหม่
ยกระดั บ การผลิ ต ตั งแต่ ต้ น น้ า ถึ ง ปลายน้ า . [Online]. Available: https://shorturl.asia/G6CNq
[2564, สิงหาคม 11].
อัญชัน สันติไชยกุล. (2547). รูปแบบการด้าเนินชีวิตการรับรู้เกี่ยวกับตนเองและการรับนวัตกรรมของวัยรุ่นใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีคอมเมิร์ซภาพรวม. (ม.ป.ป.). E-Commerce_02. [Online]. Available: https://shorturl.asia/sezPR
[2564, สิงหาคม 11].

519

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุง่ ทราย ตาบลทุ่งทราย
อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
Identity of Lao Khrang fabric crafts, No. 11 Ban Thung Sai, Thung Sai Subdistrict,
Sai Thong Watthana District Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป็ น มา และอั ต ลั ก ษณ์
ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
2) เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ
ผลการศึกษาพบว่า ประวัติความเป็นมาและอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย
ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทอง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า บรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์
และหลวงพระบาง มาอาศั ย อยู่ ใ นภาคกลางของประเทศไทย เช่ น ในจั ง หวั ดนครปฐม จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี กาแพงเพชร ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้า
แบบดั้งเดิมจากภูมิปั ญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง โดยมีอัตลักษณ์คื อ ผ้าทอลาวครั่ง
จะมี ค วามเป็น อัตลั กษณ์ ของชาวลาวครั่ง 5 สี โดยจะมี สีแดง สีขาว และสีค ราม เป็นสี ยืน พื้น และมีสี อัน เป็ น
เอกลักษณ์ก็คือ สีดอกกระพี้จั่นดอกไม้ประจาอาเภอ ส่วนลายผ้านั้น มี ลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิต ไม่ละเอียด
เท่าผ้าทออื่น ๆ โดยลวดลายที่ปักนั้นจะปักหนา ๆ
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผ้าทอลาวครั่ง มีความสวยงามและมีอัตลักษณ์ ที่โดดเด่น จึง ทาให้
เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับ หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
คาสาคัญ : ผ้าทอลาวครั่ง, หัตถศิลป์
Abstract
Subject Research on The Identity of Lao Krang Handicrafts 1 1 Ban Thung Sai, Thung Sai
Subdistrict, Sai Thong Watthana District, Kamphaeng Phet Province, has the objective of studying
as follows: 1) To study the history and identity of Lao Krang fabric crafts. 11 Ban Thung Sai, Thung
Sai Subdistrict, Sai Thong Watthana District, Kamphaeng Phet Province 2 ) to compare the identity
of Lao Krang handicrafts. 1 1 Ban Thung Sai, Thung Sai Subdistrict, Sai Thong Watthana District,
Kamphaeng Phet Province, and other weaving identities.
The results showed that the history and identity of lao-krang handicrafts 11 Ban Thung Sai,
Thung Sai, Sai Thong, Kamphaeng Phet It was found that lao Krang ancestors migrated from
Vientiane and Luang Prabang to live in central Thailand, such as in Nakhon Pathom, Suphan Buri,
Chainat, Uthai Thani, Kamphaeng Phet, etc. It is called Lao Krang woven fabric, which has a lao
color identity of 5 colors, with red, white and indigo color standing on the floor, and a unique
color: the color of the flowers in the district. The fabric is geometric. Not as fine as other woven
fabrics, with embroidered patterns embroidered thickly.
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As mentioned above, lao krang fabrics are beautiful and have a distinctive identity, making
it a product that has built a reputation among the 11 ban thung sai, Thung Sai sub-district, Sai
Thong district, Kamphaeng Phet province.
Key words : The Lao Khrang fabric crafts, fabric crafts
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า ลาวครั่ง คือ กลุ่มชนชาวลาวกลุ่มหนึ่งที่ถูกกวาดต้อนมาจากเมือง
เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร
นครปฐม และกาแพงเพชร (สิทธิชัย สมานชาติ, 2562) ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอ
ผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ มาด้วย โดยเรียกว่า ผ้า ทอลาวครั่ง ซึ่งผ้าทอลาวครั่งนี้ มีความเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ทั้งเทคนิคและวิธีการทอที่มีทั้ง การจกและมัดหมี่ การใช้วัสดุจ าก
ธรรมชาติในการย้อมสีผ้า และมีลวดลายที่น่าสนใจ มีทั้งทรงเรขาคณิต ลายท้องฟ้าและลายต่าง ๆ โดยกลุ่มลายสัตว์
ได้แก่ ลายนาค ลายอึ่งยันต์ ลายช้าง ลายแมงมุม ลายหน้าวัว ลายขาเปีย ลายกาบ เป็นต้น, กลุ่มลายพันธ์พืช ได้ แก่
ลายดอกจันทร์ ลายดอกแก้ว ลายดอกบานเย็น เป็นต้น และลายเกี่ยวกับของใช้ ได้แก่ ลายขอต่าง ๆ ลายโคมเหลือง
ลายโบว์ เป็นต้น (ทรงพล ต่วนเทศ, 2555, หน้า 101)
ซึ่งในจังหวัดกาแพงเพชรก็มีชมรมลาวครั่งจังหวัดกาแพงเพชรเช่นกัน โดยก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2553 เกิดจาก
การรวมตัวของคนลาวครั่งที่ต้องการฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ลูกหลานลาวครั่งรุ่นหลังได้สืบสานไว้
โดยมีนายสมคิด สารียัง นางสาวพรสุดา กุนนาดา (สาวลาว) นายยศขจร ขันสิงหา (ประธานชมรมลาวครั่งจังหวัด
กาแพงเพชร) และนายสมบุญ วรยศ เป็นผู้ขับเคลื่อนและในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ชมรมลาวครั่ง อาเภอ
ทรายทองวัฒนาก็ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างลาวครั่งในอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกาแพงเพชร
โดยมีนายพิสูจน์ ดีพิจารณ์ เป็นประธานชมรมลาวครั่ง อาเภอทรายทองวัฒนา (ชมรมลาวครั่ง อาเภอทรายทอง
วัฒนา) ในชมรมนี้มีการอนุรักษ์การทอผ้าของชาวลาวครั่งเอาไว้ และผลักดันให้เป็นสินค้าของอาเภอทรายทองวัฒนา
สร้างชื่อเสียงให้แก่อาเภอนี้เป็นอย่างมาก
คณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษา อั ต ลั ก ษณ์ ข องหั ต ถศิ ล ป์ ผ้ า ทอลาวครั่ ง หมู่ 11 บ้ า นทุ่ ง ทราย
ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร เนื่องจาก อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11
บ้า นทุ่ง ทราย ตาบลทุ่ง ทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จั ง หวัดกาแพงเพชร มีชื่ อเสียงด้า นความเป็นเอกลักษณ์
ที่สวยงาม มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ทราบ ความเป็นมาอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์
ผ้าทอลาวครั่ง ในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีการบันทึกให้ชัดเจน
ดังนั้น ด้วยความสนใจที่ศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยจึงดาเนินการศึกษาเรื่อง อัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง
หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบล
ทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมา อัตลักษณ์ ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11
บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
1. แหล่งผู้ให้ข้อมูล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. ขั้นรวบรวมข้อมูล
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4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทอง
วัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 5 คน ในการคัดเลือกผู้บอกข้อมูล คณะผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เกณฑ์ การคัดเลือกผู้
บอกข้อมูลของ เพ็ญประภา จุมมาลี (2553,หน้า 7) และ ธวัชชัย เพิ่งพินิจ (2557, หน้า 6)
1. เป็ น ชาวลาวครั่ ง หมู่ 11 บ้ า นทุ่ ง ทราย ต าบลทุ่ ง ทราย อ าเภอทรายทองวั ฒ นา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร
2. ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านผู้มีเชื้อสายลาวครั่งโดยแท้จริง
3. มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ที่ หมู่ 11 บ้ า นทุ่ ง ทราย ต าบลทุ่ ง ทราย อ าเภอทรายทองวั ฒ นา จั ง หวั ด
กาแพงเพชร โดยไม่เคยย้ายถิ่นฐาน
4. เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพราะผู้บอกภาษาที่มีอายุมาก จะมีประสบการณ์มากกว่า
ผู้ที่มีอายุน้อย
5. เป็ นผู้ มี ปฏิ ภ าณไหวพริบ ดี สามารถโต้ ตอบข้อ ซั กถามได้ ค ล่ อ งแคล่ว สามารถพูด สื่ อสาร
ภาษาไทยได้มีอัธยาศัยดี สนใจ และให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
6. ไม่ระบุการศึกษา
7. เป็นเพศหญิง เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพทอผ้า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด โดยเป็นแบบสัมภาษณ์คาถามแบบปลายเปิดเกี่ยวกับศึกษาอัตลักษณ์
ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องในการสร้างแบบสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์
1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. กาหนดหัวข้อประเด็น และตัวบ่งชี้ที่ต้องการถามตามวัตถุประสงค์
3. รวบรวมข้อคาถามเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการวัดในเรื่องของสภาพปัญหา
4. พิ จ ารณาแต่ ล ะข้ อ ค าถามมี ค วามเป็ น ปรนั ย หรื อ ความชั ดเจนทาง ภา ษา
เหมาะที่จะใช้กับกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ที่จะสัมภาษณ์หรือไม่
5. จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
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ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์
ขั้นรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นแรก โดยทาการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานก่อนการลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้อมูล
2. เก็บข้อมูลขั้นที่สอง ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งมาตรฐานหรือ
กึ่งมีโครงสร้าง ซึ่งมีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผนเตรียมการสัมภาษณ์ ควรดาเนินการ ดังนี้
- กาหนดจุดมุ่งหมายและจัดทาประเด็นหลัก ๆ ที่ต้องการสัมภาษณ์ให้ชัดเจน
- กาหนดคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีความรู้
เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์
- จัดเตรียมอุปกรณ์บันทึกเสียง
- นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า
ขั้นตอนที่ 2 ดาเนินการสัมภาษณ์ ควรดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
- ทักทายเรื่องทั่ว ๆ ไป และชี้แจงวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ รวมทั้งการให้ความมั่นใจ
เกี่ยวกับการปกปิดชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
- ขออนุญาตบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์ โดยชี้แจงเหตุ ผลการบันทึกเทปว่ากระทาไป เพื่อ
อะไร เช่น เพื่อป้องกันการลืมรายละเอียดที่สาคัญ ๆ
- สัมภาษณ์ตามประเด็นหลัก ๆ ที่กาหนดไว้ และเมื่อได้คาตอบเช่นไรแล้ว ผู้สัมภาษณ์ ก็
จะต้องคิดหรือเปิดประเด็นการสัมภาษณ์เพื่อซักไซ้ไล่เรียงเรื่องดังกล่าวให้ลึกซึ้ง และครอบคลุมมาก ยิ่งขึ้นตามลาดับ
ทั้งนี้การคิดประเด็นใหม่ ๆ นั้นต้องพิจารณาจากสถานการณ์และบรรยากาศ การให้สัมภาษณ์ในครั้งนั้น ๆ เป็นสาคัญ
เมื่อจบประเด็นย่อยแล้ว ก็กลับมาสัมภาษณ์ตาม ประเด็นหลักที่กาหนดไว้ต่อไป โดยกระทาเช่นนี้เรื่อยไป จนกว่าจะ
ครบตามประเด็นที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 3 ยุติการสัมภาษณ์ ควรดาเนินการดังนี้
- เมื่อประเด็นหลักที่กาหนดไว้และประเด็นย่อย ๆ ได้ซักถามครบถ้วนแล้ว ผู้สัมภาษณ์
ควรเปลี่ยนประเด็นการสัมภาษณ์พูดคุยเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป
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- ขอลากลับและขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- เมื่อถึงที่พักให้เริ่มบันทึกรายละเอียดที่ได้จากการสัมภาษณ์ทันที่เพื่อป้องกันการหลงลืม
ประเด็นต่าง ๆ
ในการน าเสนอผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย น าเสนอผลการวิ จั ย ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย
ด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยเริ่มจากการเตรียมเนื้อหาให้ครบตามวัตถุประสงค์การวิจัย วางเค้าโครงของ
การเขี ย นรายงาน แล้ ว จึ ง ลงมื อ เขี ย นโดยเน้ น ความถู ก ต้ อ ง รั ด กุ ม ชั ด เจน มี ค วามต่ อ เนื่ อ งและเชื่ อ มโยง
พร้อมภาพประกอบ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กาหนดไว้
ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การศึกษา ดังนี้
1. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึ กษาประวัติค วามเป็นมาของหัตถศิ ลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11
บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
วิเคราะห์ข้อ มูล ดัง นี้ นาข้อมูลที่ได้จ ากการสั ม ภาษณ์ และข้ อ มูล ที่ไ ด้จ ากการศึ ก ษาค้ น คว้ า
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์เพื่อทราบถึงประวัติความเป็นมา
2. ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย
ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ดั ง นี้ น าเอาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการค้ น คว้ า เอกสาร และงานวิ จั ย ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีอัตลักษณ์ และทฤษฎีทางทัศนศิลป์ ร่วมกับลายผ้าทอชนิดอื่น เพื่อ
แยกแยะอัตลักษณ์ให้ชัดเจน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาข้อมูลทั้งขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เกี่ยวกับความเป็นมา อัตลักษณ์ ความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในสีและ
ลายผ้า รวมถึงเพื่อเผยแพร่หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา และอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย
ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
บรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจากเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง มาอาศัยอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทย เช่น ในจังหวังนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี กาแพงเพชร ฯลฯ ลาวครั่ง
มักจะเรียกตนเองว่า "ลาวขี้ครั่ง" หรือ "ลาวคั่ง" “ลาวครั่ง” โดยคาว่า "ลาวครั่ง" ยังไม่ทราบความหมายที่แน่ชัดบาง
ท่านสันนิฐานว่า มาจากคาว่า "ภูฆัง" ซึ่งเป็นชื่อของภูเขาที่มีลักษณะคล้ายระฆังอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
หลวงพระบาง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นถิ่นฐานเดิมของลาวครั่ง ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูก
กวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง
ลาวครั่งจังหวัดกาแพงเพชรก่อตั้งใน พ.ศ. 2553 เกิดจากการรวมตัวของคนลาวครั่งที่ต้องการฟื้นฟูสืบสาน
วัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ไว้ให้ลูกหลานลาวครั่งรุ่นหลังได้สืบสานไว้ต่อไป โดยมีนายสมคิด สารียัง นางสาวพรสุตา
กุนนาตา (สาวลาว) นายยศขจร ขันสิงหา (ประธานชมรมลาวครั่งจังหวัดกาแพงเพชร) และนายสมบุญ วรยศ
จึงขับเคลื่อน
ส่วนลาวครั่งหมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 เพื่อสนองต่อความต้องการของชมรมลาวครั่งจังหวัดกาแพงเพชร ที่อยากให้ชมรมลาว
ครั่งเข้มแข็งและเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างลาวครั่งในอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดกาแพงเพชร โดยมี นายพิสูจน์
ดีพิจารย์ เป็นประธานชมรมลาวครั่ง อาเภอทรายทองวัฒนา
2. เพื่อเปรียบเทียบอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอ
ทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร กับ อัตลักษณ์ของผ้าทอชนิดอื่น ๆ
ผ้าทอลาวครั่งจะมีความเป็นอัตลักษณ์ของชาวลาวครั่ง 5 สี ตามความเชื่อเรื่องขันธ์ 5 โดยจะมีสีแดง
สีขาว และสีคราม เป็นสียืนพื้น และมีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ก็คือ ดอกลีลาวดีสีแดง แต่ในส่วนของหมู่ 11
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บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร คือ ดอกกระพี้จั่นมีสีม่วง เป็นดอกไม้
ประจ าอาเภอ จึ ง นามาประยุกต์ ใ นลายผ้า ของลาวครั่ง ให้ มีลั ก ษณะโดดเด่น สวยงาม อ่อนหวาน และลายผ้ า
มีลักษณะเป็นรูปทรงเรขาคณิ ต ไม่ละเอียดเท่า ผ้า ทออื่น ๆ โดยลวดลายที่ปักนั้นจะปักหนา ๆ ทั้ง เส้นรอบรูป
และด้านใน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่อง หัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา อัตลักษณ์ ของผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย
อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร จึงสามารถกล่าวได้ว่า บรรพบุรุษของชาวลาวครั่งได้อพยพมาจาก
เวียงจันทน์ และหลวงพระบาง มาอาศัยอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย เช่น ในจังหวังนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี กาแพงเพชร ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชนชาวลาวที่ถูกกวาดต้อนมานั้น ได้สืบทอดวิธีการทอผ้า
แบบดั้งเดิมจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาด้วย โดยเรียกว่าผ้าทอลาวครั่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นหลักฐานการศึกษาความเป็นมา อัตลักษณ์ของผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย
ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับ
ผู้ที่มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับหัตถศิลป์ผ้าทอลาวครั่ง หมู่ 11 บ้านทุ่งทราย ตาบลทุ่งทราย อาเภอทรายทองวัฒนา
จังหวัดกาแพงเพชร
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาลายผ้าเพิ่มเติม
2. ควรศึกษากรรมวิธีการทอผ้าเพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถเผยแพร่ข้อมูลในส่วนอื่น ๆ
ได้มากยิ่งขึ้น
3. ควรทาการเผยแพร่ด้วยวิธีอื่น เช่น วิดีโอ, เพจ ฯลฯ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบุคคลทั่วไปได้มากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
วิจัย เรื่อง การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง ม.4 ต.นครชุม อ.เมืองกาแพงเพชร
จ.กาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นมาการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า และศึกษารูปแบบ
การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าของชาวบ้านปากคลองกลาง โดยมีหัวข้อการศึกษา ประกอบด้วย การแต่งกาย ,
เครื่องดนตรี, คาร้อง,ท่าทางประกอบการแสดง, โอกาสในการแสดง และขั้นตอนของการแสดง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การแสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง ม.4 ต.นครชุ ม
อ.เมืองกาแพงเพชร จ.กาแพงเพชร เกิดจากคุณแม่แฉล้ม บุญสุข จดจาเนื้อเพลงต่าง ๆ ที่เคยได้ยินนามาร้องเล่น
จนเกิ ด ความไพเราะ ต่ อ มาได้ ร่ ว มก่ อ ตั้ ง คณะลิ เ กป่ า เมื่ อ ปี พ.ศ.2521 กั บ แม่ สุ ว รรณ สั ง ข์ สุ ว รรณ และ
แม่ พ วงเพ็ ญ จิ๋ ว ปั ญ ญา ไม่ มี ก ารก าหนดรู ป แบบการแต่ ง กายที่ เ ป็ น แบบแผนชั ด เจน สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้
ตามความเหมาะสม ในอดีตไม่มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะมีเพียงการปรบมือเท่านั้น แต่ในระยะหลังจะมีตะโพน
ฉิ่ง ฉาบ และกรับ เพิ่มเข้ามา คาร้องเป็นคาคล้องจองที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่ทาให้เกิดสัมผัสระหว่างวรรค
ใช้ลีลาทานองและน้าเสียงคล้ายลิเก ดัดแปลงให้มีลูกคู่กากับเหมือนลาตัดและเพลงฉ่อย ไม่มีท่าทางประกอบ
การแสดงที่ตายตัวหรือเป็นแบบแผนเฉพาะ การแสดงมีลักษณะคล้ายลาตัดและฉ่อย มีลูกคู่ยืนล้อมเป็นครึ่งวงกลม
อยู่ด้านหลัง คอยปรบมือเพื่อให้จังหวะเพลง มีพ่อเพลงแม่เพลงคู่ชายหญิงร้องเพลงโต้ตอบเกี้ยวพาราสีกัน โดยจะ
ร้องสลับกันเป็นคู่ ๆ จนครบทุกคู่ มักแสดงเล่นกันในงานรื่นเริง
คาสาคัญ: ลิเกป่า / การแสดง / เพลงพื้นบ้าน
Abstract
Research on the performance of folk songs of the forest of Pak Khlong Klang villagers,
Village No. 4, Nakhon Chum Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, Kamphaeng Phet
Province. to study the background of the performance of Li-Kae-pa folk songs and the performance
style of the forest folk song of Pak Khlong Klang villagers The study topics consisted of costumes,
musical instruments, vocals, gestures for performances, opportunities for performances. and stage
of the show.
The results of the study found that Performance of folk songs of the forest Of the
villagers of Pak Khlong Klang, Village No. 4, Nakhon Chum Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet
District, Kamphaeng Phet Province, was born from Mother Chalam Boonsuk, memorizing various
lyrics that she had heard and used to sing and play until it became beautiful. Later, he co-founded
the Li-Kae Forest group in 1978 with Mae Suwan Sangsuwan and Mae Phuangphen Jiewpanya,
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without a clear formal dress code. can be adjusted as appropriate In the past, there were no
rhythmic instruments, only clapping but in the latter, there will be a tabor, cymbals, cymbals, and
drums added. The chorus is a rhyme that uses the witty wit of the performer to cause a touch
between the paragraphs, using a li-kay-like style and tone. Adapted to have a pair of children
directed like Lam Thad and Song Choi. There are no fixed or stylistic performances. The show is
similar to Lam Cut and Choi. There were a couple of children standing around in a semicircle
behind them. Keep clapping for the rhythm of the music. There are fathers, mothers, couples, men
and women sang and flirted with each other. which will sing alternately in pairs until all pairs are
performed, often playing together in carnival.
Keywords: Likay Pa / The Show / Folk Song
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศิ ล ปะการแสดงของไทยนั บ เป็ น การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมที่ ง ดงาม ทรงคุ ณ ค่ า บ่ ง บอกถึ ง
อารยธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ ความรู้สึก และวิถีชีวิตประจาวันของคนในชาติได้อย่างชัดเจนนับตั้งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ศิลปะการแสดงของประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ซึ่งหนึ่งการ
แสดงที่ได้รับความนิยมและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานก็คือ การแสดงลิเก สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (อนุกูล โรจนสุข
สมบูรณ์, 2559, หน้า 1) ได้อธิบายที่มาของคาว่าลิเก โดยกล่าวว่า ลิเก มาจากรากศัพท์เดิมว่า ซิกรุ (Zikr) และซิกริ
(Zikir) เป็นภาษอาหรับซึ่งใช้เป็นพิธีสวดสรรเสริญองค์พระอัลเลาะห์เป็นการนั่งสมาธิให้จิตมุ่งไปสู่พระเจ้า ชาวมุสลิม
เชื่อว่าเป็นชั้นสูงสุดของธรรมะมีการสวดมนต์มี 2 ชนิด ได้แก่ สวดออกเสียงดัง เรียกว่า ซิกริ จาริ (Zikr Jali) และ
สวดในใจหรือออกเสียงค่อย เรียกว่า ซิกริ คาฟี (Zikr Khafi) ต่อมาพิธีการสวด และการออกเสียงค่อยๆ เปลี่ยนจาก
ซิกริ เน ดฮิกริ ต่อมาชาวอิหร่านนาการแสดงชนิดนี้ไปแสดงที่อินเดียจึงเรียกเพี้ยนจาก ดฮิกริ เป็น ดฮิกร (Dhikir)
เมื่อนาไปแสดงที่เกาะสุมาตรา ชวา และมลายู เรียกเป็น ดจิกริ แต่เมื่อเข้ามาแสดงในถิ่นสี่จัง หวัดภาคใต้ คือ สตูล
ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เรียกเป็น ดจิเก (Dikay) กระทั่งรูปแบบการแสดงเผยแพร่เข้าสู่กรุงเทพมหานคร จึง
เรียกว่า ยี่เก และกลายเป็นลิเก ทั้งสาเนียงและความหมายคือ คาว่า “เบอร์ดิเก” ในภาษาอาหรับซึ่งแปลว่า ร้องลา
นา ขับลานา และคาว่า “เบดเกร์” ซึ่งแปลว่า หญิงสาวเต้นราตามราชสานักหญิงเต้นราและร้องส่ง เคลื่อนไหวไป
พร้อมกับจังหวะรามะนา ดังนั้นคาว่า ดิเกร์ จึงกลายมาเป็น ดิเก ยี่เก และลิเก ตามลาดับ
ลิเกที่พบเห็นกันในปัจจุบัน คือ ลิเกเครื่องเพชรเป็นการแสดงร้องเพลง ด้นกลอน ราประกอบวงปี่พาทย์
ศีรษะผู้ชายคาดผ้าหรือสังเวียนประดับเพชร สวมเสื้อคอกลม (คอพวงมาลัย) นุ่งผ้าม่วง (ผ้าโจงกระเบน) สวมกางเกง
ขายาว สวมถุงเท้า ผู้หญิงทาผม ปล่อยผมสยายหรือติดช้องผม ใส่ชุดราตรี เครื่องประดับเพชรตามความเหมาะสม
(อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์, 2559, หน้า 24)
เสน่ ห์ของลิเก คื อ การสร้า งอารมณ์ ค วามรู้สึ กแก่ ผู้ช ม ค าร้องเข้า ใจง่ า ยสอดแทรกความคิ ด ค่ า นิย ม
ศีลธรรม ประเพณี สะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัยของมนุษย์ ทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ตลอดจนทัศนคติต่าง ๆ ในการดาเนิน
ชีวิต รวมทั้งความสวยงามและสีสันของเครื่องแต่งกาย ที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาให้ลิเกได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้การแสดงลิเกก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ของแต่ละภูมิภาค ขึ้นอยู่กับบริบท
ของพื้นที่นั้น ๆ แม้ว่าการแสดงลิเกของแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไป ซึ่งเราอาจมองว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งสาคัญในการแสดงลิเกที่ผู้ชมต้องการ ก็คงจะไม่พ้นความเพลิดเพลินจากการได้ชมการแสดง
การได้ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจหรื อ การได้ รั บ ความสนุ ก สนาน ซึ่ ง เป็ น การหาสุ น ทรี ย ภาพให้ กั บ ตนเองทั้ ง สิ้ น
(กนิษฐา เทพสุด, 2550, หน้า 1)
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถือได้ว่ามีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่น่าสนใจมากมายโดยเฉพาะใน
พื้นที่ของตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ก็เป็นพื้นที่ที่มีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่หลากหลายและ
น่าสนใจ เช่น การแสดงระบาคล้องช้าง ราแม่ศรี ราโทน เพลงพิษฐานระบาร้องแก้ เพลงพวงมาลัย ซึ่งล้วนแล้วแต่มี
คุณค่าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทั้งสิ้น แต่การแสดงที่น่าสนใจที่สุดก็คือ การแสดงลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งในภาคใต้ก็มีการแสดงลิเกป่าเช่นกันแต่จะมีลักษณะที่
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แตกต่างกัน โดยการแสดงลิเกป่าของภาคใต้มีลักษณะที่สาคัญคือ ลักษณะดนตรี ภาษาคาร้อง บทเพลงที่เป็นภาษา
ถิ่น นิยมนาละครพื้นบ้านเรื่องจักรวงศ์ทั่วไปมาแสดง เช่น เรื่องไชยเชษฐ์ ฯลฯ ส่วนเครื่องดนตรีจะประกอบด้วย
รามะนา ปี่ โหม่ง ฉิ่ง กลองตุ๊ก กรับ
ลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4 ต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร
เป็นเพลงพื้นบ้านชนิดปฏิพากย์ คือการแสดงร้องแก้กันระหว่างชายหญิงมีบทร้องตอบโต้กันที่น่าสนใจ ลักษณะของ
ค าประพั น ธ์ เป็ น ค าคล้ อ งจองที่ มั ก ใช้ ถ้ อ ยค าที่ มี ค วามเรี ย บง่ า ย โดยอาศั ย ปฏิ ภ าณไหวพริ บ ของตั ว ผู้ แ สดง
ในการถ่ายทอดรวมไปถึงยังต้องอาศัยท่วงทานอง ลีลา และน้าเสียงที่มีความไพเราะเพื่อเพิ่มอรรถรสให้กับการแสดง
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยม และความเชื่ อของคนในท้องถิ่น การแสดง
ลิเกป่า มักนิยมร้องเล่นในการลงแขกเกี่ยวข้าว และประเพณีบวชพระ ซึ่งมีลักษณะการร้อง การแต่งกาย จังหวะ
คาร้องที่แตกต่างไปจากลิเกทั่วไป (สัมภาษณ์ นิชรา พรมประไพ, 2563)
ปั จ จุ บั น ความนิ ย ม การแสดงลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นนครชุ ม ได้ รั บ ความนิ ย มที่ ล ดลงเนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ รั บ
ความสนใจจากคนรุ่ น ใหม่ ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารจั ด อบรมและถ่ า ยทอดให้ กั บ กลุ่ ม เยาวชนก็ ต าม แต่ เ นื่ อ งด้ ว ย
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสังคมที่เปลี่ยนไปแปลงไป พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว จากกระแสแห่งยุคโลกาภิวัตน์จึงส่งผลให้ปัจจัยต่าง ๆ เข้ามีบทบาทในการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคมและ
ชุมชนมากขึ้น ซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุที่สาคัญที่ทาให้การแสดงลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง ตาบลนครชุมเริ่มเสื่อม
หายไป
ด้ ว ยเหตุ นี้ ค ณะผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการแสดงลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมา
เพื่ อ ศึ ก ษาจดบั น ทึ ก ความเป็ น มารวมไปถึ ง รู ป แบบการแสดงที่ เ ป็ น แบบแผนและเพื่ อ เป็ น การสร้ า งแนวทาง
ในการส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะการแสดง ลิ เ กป่ า ของ ช าวบ้ า นนค รชุ ม หมู ที่ 4 ต าบลนค รชุ ม
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร สืบต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น มาการแสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4
ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการแสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4
ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความเป็นมาของการแสดงเพลงพื้นบ้าน ลิเกป่า และเพื่อศึกษา
รูปแบบการแสดงของเพลงพื้นบ้าน ลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร โดยผู้วิจัยได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าของชาวบ้าน
ปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 3 คน ดังนี้
1. นางสุวรรณ สังข์สุวรรณ อายุ 85 ปี (ผู้ให้ข้อมูล)
2. นางทองหล่อ วงศ์จ่า อายุ 78 ปี (ผู้ให้ข้อมูล)
3. นายประจบ คงสมุทร อายุ 54 ปี (ผู้ให้ข้อมูล)
โดยมี ก ารประยุ ก ต์ เ กณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล จาก เพ็ ญ ประภา จุ มาลี
(2553, หน้า 7) และนิศารัตน์ หวานชะเอมและคณะ (2559, หน้า 7) ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป เพราะผู้ที่มีอายุมากเคยมีโอกาสได้ชมหรือได้ร่วมแสดงหรือเป็น
ส่วนหนึ่งของคณะลิเกที่เป็นแบบแผนของชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เป็ น ผู้ มี ไ หวพริ บ ปฏิ ภ าณดี ส ามารถโต้ ต อบข้ อ ซั ก ถามได้ อ ย่ า งคล่ อ งแคล่ ว สนใจและให้
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
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3. ปราชญ์ ช าวบ้ า นหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า พ่ อ เพลงแม่ เ พลงที่ มี ค วามรู้ ส ามารถเชี่ ย วชาญใน
การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า จานวน 3 คน
4. ไม่ระบุเพศ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คณะผู้วิจัยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ดังนี้
แบบสั ม ภาษณ์ ในการสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ไ ด้ มี ก ารประยุ ก ต์ ก ารสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ จ าก
ต่าย เซี่ยงฉี่ และคณะ (2552, หน้า 77) โดยตั้งประเด็นในการสัมภาษณ์ดังนี้ ความเป็นมา การแต่งกาย รูปแบบการ
แสดง เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกอบจังหวะ รูปแบบลักษณะคาร้อง ท่าทางประกอบ การแสดง โอกาสที่ในการ
แสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ดังนี้
1. การศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
จากเอกสาร หนังสือ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานก่อนการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล
2. เก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Work) ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยสัมภาษณ์
จาก
2.1 ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป
2.2 ไม่ระบุเพศ
2.3 เป็นผู้มีไหวพริบปฏิภาณดีสามารถโต้ตอบข้อซักถามได้อย่างคล่องแคล่วสนใจและ
ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์
2.4 ปราชญ์ชาวบ้านหรือที่เรียกว่าพ่อเพลงแม่เพลงที่มีความรู้สามารถเชี่ยวชาญในการ
แสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า จานวน 3 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. นาข้อมูลที่รวบรวมไว้มาจัดหมวดหมู่ตามความมุ่งหมายของการวิจัย และจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
ตามผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 ท่าน
2. สรุ ป ข้ อ มู ล ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และจ าแนกข้ อ มู ล เป็ น หมวดหมู่
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3. ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารตรวจสอบแบบสามเส้ า ( Methodological
Triangulation)
ในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสารและข้อมูลภาคสนามด้วยการสั มภาษณ์ที่จดบันทึกไว้ในลักษณะ
คาบรรยาย คณะผู้วิจัยได้เรียบเรียงในประเด็นที่ศึกษาด้านต่าง ๆ ด้วยการเขียนเชิงพรรณนา พร้อมภาพประกอบ
บางตอน จากนั้นจึงทาการสรุปผล อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลทั้งขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเก
ป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4 ต าบลนครชุ ม อ าเภอเมื อ งก าแพงเพชร จั ง หวั ด ก าแพงเพชร ตาม
วัตถุประสงค์ โดยจากการสัมภาษณ์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของขั้นตอนการแสดง ดังนี้
1. ความเป็ น มาของการเสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4
ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
การแสดงพื้นบ้านลิเกป่า เป็นการแสดงพื้นบ้านที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในอดีตที่ร้องเพลง
เล่นกันในยามเย็นเมื่อเสร็จสิ้นหรือว่างเว้นจากการทางาน เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเกิดความเพลิดเพลิน ทาให้
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มีการร้องเล่นเลียนแบบกันและถ่ายทอดสืบต่อกันมา โดยเริ่มแรกเกิดจาก คุณแม่แฉล้ม บุญสุข ที่มีความชื่นชอบ
ทางด้านการร้องเพลง ได้มีการจดจาบทเพลงต่ าง ๆ ที่เคยได้ยินและได้ฟังนามาร้องเล่นจนเกิดความไพเราะและ
น่าสนใจ ต่อมาปี พ.ศ.2521 ได้มีการจัดตั้งคณะลิเกป่าขึ้นโดยเริ่มแรกมีสมาชิกจานวน 10 คน ซึ่งมี แม่แฉล้ม บุญสุข,
แม่สุวรรณ สังข์สุวรรณ และ แม่พวงเพ็ญ จิ๋วปัญญา เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ซึ่งการก่อตั้งคณะลิเ กป่าในครั้งนี้ ทาให้คนใน
ชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี และการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. การแสดงของศิลปะการเสดงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนคร
ชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
2.1 การแต่งกาย
การแต่งกายประกอบการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ไม่ได้มีการกาหนดรูปแบบการแต่งกาย
ที่เป็นแบบแผนชัดเจนซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและไม่ได้เน้นความสวยงามที่เลิศหรูอลังการแต่
จะเป็นการแต่งกายที่มีความสวยงามตามรูปแบบของชาวบ้านทั่วไปที่สามารถเข้าถึงได้ถึงความเป็นวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนสมัยโบราณ ซึ่งรูปแบบการแต่งกายของผู้แสดงเป็นดังนี้
ผู้หญิง : โจงกระเบน เสื้อลายดอกคอปาดมีแขน เข็มขัดนาค สร้อยคอแบบมุก
ผู้ชาย : กางเกงขาก๊วย เสื้อคอกลมมีแขน ผ้าขาวม้าผูกเอว
2.2 เครื่องดนตรี
ในอดีตการแสดงลิเกป่า จะไม่ได้มีเครื่องดนตรีในการประกอบจังหวะการแสดงที่เป็นแบบ
แผน เนื่องจากการแสดงลิเกป่าเป็นการแสดงที่อาศัยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก หรือมีพิธีรีตองมากนักสามารถเล่นได้
ทุกสถานที่ ทุกเวลา จึงจะใช้เพียงเสียงปรบมือเป็นสิ่งที่ใช้ในการประกอบจังหวะ ต่อมาการแสดงลิเกป่าได้รับความ
นิยมมากขึ้นจึงได้มีการพัฒนานาเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆเข้ามาช่วยในการประกอบจังหวะให้เกิดอรรถรสมากขึ้นและ
ยังคงนิยมใช้มาถึงปัจจุบัน เช่น
2.2.1 ตะโพน
2.2.2 ฉิ่ง
2.2.3 ฉาบ
2.2.4 กรับ
2.3 คาร้อง
การแสดงพื้นบ้านลิเกป่า เป็นเพลงพื้นบ้านชนิดปฏิ พากย์ คือเป็นเพลงพื้นบ้านที่จะร้อง
โต้ตอบกันหรือเกี้ยวพาราสีกันระหว่างชายหญิงมีลูกคู่ประกอบการแสดง เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
ไพเราะ ลักษณะคาประพันธ์ เป็นคาคล้องจองที่ใช้ปฏิภาณไหวพริบของผู้แสดงที่ทาให้เกิดสัมผัสระหว่างวรรคใช้ลีลา
ทานองและน้าเสียงคล้ายลิเก ดัดแปลงให้มีลูกคู่กากับเหมือนลาตัดและเพลงฉ่อย แต่ลักษณะคาประพันธ์หาแบบ
ฉบับที่มีมาตรฐานไม่ได้ จึงเป็นลักษณะวรรณกรรมชาวบ้าน ที่ยังไม่ได้ปรับปรุงแต่งจานวนวรรค จึงไม่สามารถสรุป
รูปแบบได้
2.4 ท่าทางประกอบการแสดง
การแสดงพื้นบ้านเพลงลิเกป่า ไม่มีท่าทางประกอบการแสดงที่ตายตัวหรือเป็นแบบแผน
เฉพาะ แต่ท่าทางในการแสดงนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับบริบทของเพลง รวมไปถึงยังต้องอาศัยปฏิภาณไหวพริบและ
ความสามารถของผู้แสดงที่จะถ่ายทอดท่าทางประกอบการแสดงให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ และให้มีความสอดคล้องกับ
เนื้อเพลง
2.5 โอกาสที่ใช้ในการแสดง
การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าเป็นการแสดงที่สามารถแสดงได้ในหลายโอกาส เช่น ใน
เทศกาลงานรื่นเริง งานประจาปี งานบวช งานแต่ง เป็นต้น หรือเล่นในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการทาไร่ทานาของ
ชาวบ้านในสมัยก่อนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า
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2.6 ลักษณะของการแสดง
ก่อนเริ่มการแสดงจะมีพิธีกร เป็นผู้แนะนาถึงประวัติความเป็นมาและความสาคัญของการ
แสดงหลังจากนั้นก็จะเริ่มทาการแสดง โดยรูปแบบการแสดงนั้นจะมีความคล้ายกับแสดง ลาตัดและเพลงฉ่อย โดย
ลูกคู่จะยืนอยู่ทางด้านหลังเป็นครึ่งวงกลม คอยปรบมือเพื่อให้จังหวะการร้องพร้อมๆกับเสียงดนตรี ตรงกลางเวที
มี พ่ อ เพลงแม่ เ พลงคู่ ช ายหญิ ง ร้ อ งเพลงโต้ ต อบเกี้ ย วพาราสี กั น โดยจะร้ อ งสลั บ กั น เป็ น คู่ ๆ จนครบทุ ก คู่
เมื่อจบการแสดงพิธีกรจะทาหน้าที่เป็นผู้ดาเนินการขอบคุณผู้ชม
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการแสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า ของชาวบ้ า นปากคลองกลาง หมู่ ที่ 4 ต าบลนครชุ ม
อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และรูปแบบของการแสดง จึง
สามารถกล่าวได้ว่า การแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่านั้นเป็นการแสดงเพลงพื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาในรูปแบบ
มุขปาฐะ โดยการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่าเกิดจากการร้องเล่นกันของชาวบ้านในสมัยก่อน ที่ร้องเล่นกันในเวลา
ว่างเว้นจาก การทางาน เพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน ละเกิดความไพเราะ ต่อมาได้มีผู้ ที่สนใจ ได้จัดตั้ง
คณะลิเกป่าขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดการแสดงลิเกป่า ให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคีและเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน
ทั้ ง นี้ รู ป แบบการแสดงของลิ เ กป่ า จึ ง เป็ น การแสดงพื้ น บ้ า นที่ มี ค วามเรี ย บง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น เนื่ อ งจาก
เป็นการร้องเล่นของชาวบ้านเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถเล่นได้ในทุกที่ ทุกโอกาสงานรื่นเริง
สอดคล้องกับงานวิจัยเพลงพวงมาลัย : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ (วิบูลย์ ศรีคาจันท์, 2537, หน้า 695) ที่ได้
ศึกษาไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ประวัติความเป็นมาเพลงพวงมาลัยที่พัฒนามาจากการใช้ วลีคล้องจอง อันเป็นภาษาพูดที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวันของคนไทยภาคกลางแถบจังหวัดสุพรรณบุรี และกาญจนบุรี แล้วต่อมาแพร่กระจายไปยังท้องถิ่นอื่น
เพลงพวงมาลัยนี้นิยม เล่นกันมาตั้งแต่ กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน
2. ลักษณะของเพลงพวงมาลัยที่พบมีสองลักษณะ ได้แก่ เพลงพวงมาลัยชนิดสั้นที่ใช้เป็น เพลงปรับ
ในการเล่นกีฬาพื้นบ้าน และ เพลงพวงมาลัยชนิดยาว ที่เล่นเป็นชุดเหมือนเพลงปฏิพากย์ ลักษณะคาประพันธ์เป็น
กลอนหัวเดียว ใช้กลอนไล ขึ้นต้นด้วย " เอ้อระ เหยลอยมา..." และลงท้ายด้วยคาว่า "เอย" มีทานองเดียวตั้งแต่ต้นจน
จบ จังหวะ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่ร้องและคาในวรรค องค์ประกอบในการเล่นมีผู้เล่นแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ ายหญิง การ
แต่งกายเป็นไปตามสมัยนิยม หญิงใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วนุ่งโจงกระเบนทับ มีผ้าสไบเฉียง ชายนุ่งกางเกงขายาวใส่เสื้อ
ธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานพิธีสาคัญจะนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกลม มิสกรี สีขาว คาดผ้าขาวม้าทับ โอกาสที่เล่น มัก
เป็นงานเทศกาลต่าง ๆ สถานที่ใช้เป็นลานกว้าง อุปกรณ์ไม่มียกเว้นถ้าไหว้ครูต้องใช้พานกานัน เรื่องที่ เล่นเป็นการ
เกี้ยวพาราสี และแทรกเรื่องทางคดีโลกและคดีธรรม วิธีเล่นตั้งเป็นวงกลมอยู่ฝ่ายละครึ่งวง แล้วร้องโต้ตอบกัน
3. เพลงพวงมาลั ย มี บทบาทต่ อ สัง คมเจ็ ด ประการ ได้ แ ก่ การให้ ค วามบั นเทิ ง ซึ่ ง ได้ จ ากเนื้อหา
กระบวนการเล่น ท่วงทานอง จังหวะ เสียงร้อง และสานวนโวหาร การสร้างความสามัคคีให้กับคนในสังคมเดียวกัน
และสังคมอื่น ซึ่งได้จากโอกาสในการ เล่น และการสอดแทรกคานิยมและความเชื่อของกลุ่มให้สมาชิกได้ประพฤติ
ตาม การให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคดีโลกคคีธรรม การควบคุมสังคมด้วยการชี้แนะใหัสมาชิกได้
ประพฤติตามคานิยม ประเพณีและหลักคาสอนของศาสนา การแสดงความในใจซึ่งเป็นโอกาส ได้ระบายความรู้สึก
ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ แสดงออกอย่างเปิดเผย เนื่องมาจากค่า นิยม ความเชื่อและขนบธรรมเนียมประ เพณีไทย การ
บันทึกเหตุการณ์ ซึ่งเพลงพวงมาลัยได้บันทึกเหตุการณ์ บ้านเมืองที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต และการฝึก
ปฏิภาณไหวพริบ ซึ่งผู้เล่นทั้งสองฝ่าย ต้องรอบรู้และฉับไวในการร้องโต้ตอบ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
4. ในด้านวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปรากฏใน เพลงพวงมาลัยนั้นพบว่า เพลงพวงมาลัย สะท้อนสภาพ
ความเป็นอยู่ ความเชื่อ คานิยาม และประเพณีที่เรียบง่ายของชาวบ้านยึดมั่นในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนา
และปฏิบัติตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น หลั ก ฐานการศึ ก ษาความเป็ น มาและรู ป แบบการแสดงเพลงพื้ น บ้ า นลิ เ กป่ า
ของชาวบ้านปากคลองกลาง หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ที่มีความสนใจศึกษาการแสดงพื้นบ้านลิเกป่าได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาความหมายเนื้อร้องของการแสดงเพลงพื้นบ้านลิเกป่า ของชาวบ้านปากคลองกลาง
หมู่ที่ 4 ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร ในแต่ละบทที่ปรากฏในเนื้อเพลง
2. ควรศึกษาภาพสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวบ้านปากคลองกลาง ที่ปรากฏในเนื้อเพลง
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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง
สับประดน โดยรวบรวมรายการคาศัพท์จากบทอภิธานศั พท์ในหนัง สือการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้
ประเภทหนังสือบุดเรื่อง สับประดน ฉบับปริวรรตโดยอิงอร จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
จานวน 415 คา ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิเคราะห์คาศัพท์ตามทฤษฎีทางภาษาศาสตร์เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของ
คาศัพท์และจาแนกที่มาของคาศัพท์
ผลการวิเคราะห์คาศัพท์พบว่า คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้สามารถแยกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ คาศัพท์ที่ใช้
ร่วมกันกับภาษาไทยมาตรฐาน จานวน 376 คา พบว่ามีลักษณะการใช้คาศัพท์ใน 3 ลักษณะ คือ การใช้ศัพท์เดียวกัน
จานวน 8 คา การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียว จานวน 198 คา และการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะจานวน 170 คา
และคาศัพท์ที่เป็นศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐาน จานวน 39 คา โดยการวิเคราะห์ที่มาที่มาของคาจะเป็น
คาศัพท์ที่เป็นศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐานเท่านั้น พบว่ามีสามารถระบุที่มาของคาศัพท์ได้ 5 ภาษา คือ
คาศัพท์ภาษาไทดั้งเดิม จานวน 13 คา ภาษา คายืมภาษาเขมร จานวน 20 คา คายืมภาษาบาลีสันสกฤต จานวน 4
คา คายืมภาษามลายู จานวน 1 คา และคายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน จานวน 1 คา
คาสาคัญ: / การวิเคราะห์คาศัพท์ / ภาษาไทยถิ่นใต้ / วรรณกรรมท้องถิ่นใต้ / สับประดน
Abstract
This article has the objective to perform Southern-Thai dialect analysis on “Sabpradon”,
a south regional literature, by collecting a list of words (415 words) from the glossary of “Overseeing
southern local literature, an ancient scripture, Sabpradon” by Ingorn Jullasap, Institute for Southern
Thai Studies, Thaksin University. A word analysis, based on linguistic theories, for exploring changes
and finding the origin of each word were performed.
The result found the Southern Thai vocabulary can be divided into 2 types, which are 376
words that are common with Standard Thai and 39 words that are outside Standard-Thai. Words
that are common with Standard Thai, found the differences between Southern-Thai dialect and
Standard-Thai in 3 aspects: 8 identical words, 198 monomorphemic words, and 170 polymorphemic
words. On the other hand, words that are outside Standard-Thai shown the result on word origins,
which only performed on the words outside Standard-Thai, found 5 different origins of word. From
39 words, there were 13 Proto-tai words, 20 Khmer loanwords , 4 Pali-Sanskrit loanwords, 1 Malay
loanword and 1 Hokkien Chinese loanword.
Keywords: / Words Analysis / Southern Thai Dialects / South Regional Literature / Sabpradon
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาภาษาไทยถิ่นในปัจจุบันมีแนวทางการศึกษาหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับเสียง
ระดับคา ระดับไวยากรณ์ หรือระดับข้อความ โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นศึกษาภาษาผ่านผู้ใช้ภาษาโดยตรงซึ่งสะท้อน
การใช้ภาษาของผู้พูดภาษาถิ่นนั้น ๆ ได้ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การศึ กษาภาษาที่ถูกถ่ายทอดด้วยภาษาเขียน
ก็สามารถสะท้อนการใช้ภาษาได้น่าสนใจเช่นกัน
การศึกษาตัวบทวรรณกรรมท้องถิ่นนอกจากจะได้รับรู้ถึงเรื่องราวของเรื่องแล้ว ยังเห็นถึงลักษณะของ
ภาษาถิ่นที่ได้เก็บสะสมคาศัพท์และมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาผ่านปริบท สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ (2547) ได้กล่าวไว้
ว่า วรรณกรรมท้องถิ่นเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของคนไทยที่ได้ตกทอดมาถึงบุตรหลานหลายชั่วอายุคน จากหลักฐานที่
บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์รูปตัวเขียนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ตัวบท
วรรณกรรมเป็นหลักฐานทางภาษาได้อย่างดี จึงอาจจะกล่าวได้ว่าภาษาในวรรณกรรมจึงสามารถสะท้อนให้เห็นถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคลในสังคมนั้น ๆ และในบางครั้งสะท้อนการใช้ภาษาอย่างตรงไปตรงมาของผู้ใช้ภาษาเอง
หากกล่าวถึง “วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ” ก็ได้มีผู้สนใจศึกษาและถ่ายทอดความรู้ไว้อย่างหลากหลาย
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์และชวน เพชรแก้ว (2547) นิยามคาว่า วรรณกรรมท้องถิ่นใต้ ไว้ว่า เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวของหรือ
สาแดงถึงความเป็นพื้นบานของทองถิ่นภาคใตของประเทศไทย ได้แก ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต
ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตู ล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนของลักษณะการบันทึกวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ มีวิธีการสะกดการันต์หรืออักขรวิธีเป็นของตนเองโดยเฉพาะ และเนื่องจากวรรณกรรมภาคใต้ไม่มี
ตัวเขียนของตนเอง แต่นาตัวอักษรแบบวรรณกรรมภาคกลางมาใช้ทั้งตัวอักษรไทยและตัวอักษรขอมไทย ส่วน
รูปแบบอักขรวิธีมักจะเป็นไปตามระบบและไวยากรณ์ของภาษาถิ่นนั้น ๆ คือ มักจะเขียนไปตามเสียงพูดหรือมุ่ง
ถ่ายทอดผ่านการออกเสียงจริง ๆ ของภาษาถิ่นนั้น ๆ เป็นสาคัญ (ประทีบ ชุมพล, 2556, หน้า 3) ยิ่งไปกว่านั้น
วรรณกรรมท้องถิ่นใต้มักจะไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง มีเพียงชื่อผู้คัดลอก เนื่องจากหนังสือมักจะชารุดในส่วนต้นและส่วน
ปลายอันเป็นส่วนที่บอกชื่อผู้แต่ง ผู้วิจัยมองว่าวรรณกรรมท้องถิ่นสามารถสะท้อนถึงการใช้ภาษาถิ่น และการใช้
ภาษาถิ่นก็สามารถบ่ง ชี้ถึงลักษณะทางภาษาได้ ผู้วิจั ยจึ ง สนใจศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่อง “สับประดน”
เนื่องจากไม่ได้ระบุผู้แต่งไว้และไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ของการเกิดเรื่องราวอย่างชัดเจน จึงน่าสนใจว่าการ
ใช้คาศัพท์ที่ถ่ายทอดผ่านการออกเสียงจริง ๆ ของผู้แต่ง จะสามารถระบุลักษณะทางภาษาของภาษาไทยถิ่นใต้ได้
หรือไม่ หรือรูปแบบของการสะกดคาที่แตกต่างจากมาตรฐานจะแสดงให้ เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของคาศัพท์ที่จะ
สัมพันธ์กับระบบเสียงของภาษาไทยถิ่นใต้ถิ่นใด
อิงอร จุลทรัพย์ (2554, หน้า 13) กล่าวว่า วรรณกรรมเรื่อง สับประดน เป็นวรรณกรรมที่บันทึกอยู่ใน
หนังสือ การปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด ซึ่งเป็นนิทานประโลมโลก ที่มีความคล้ายคลึงกับ
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลางเรื่อง แก้วหน้าม้า โดยวรรณกรรมเรื่อง สับประดน เป็นนิทานจักร ๆ วงศ์ ๆ ที่เล่าสืบ
ทอดต่อ ๆ กัน จากนั้นได้นามาเขียนขึ้นเป็นวรรณกรรมลายลักษณ์ รวม 6 เล่ม และยังพบว่าวรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้เรื่อง สับประดน เป็นเรื่องที่หนังตะลุงสมัยก่อนนิยมนาไปแสดงด้วย โดยมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเนื้อความให้
มีความสอดคล้องกับค่านิยมหรือวัฒนธรรมภาคใต้
จากการศึกษาและสารวจข้อมูลในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน ทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ค าศั พท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในหนังสือการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่ นภาคใต้ ประเภทหนัง สือบุดเรื่อง สับประดน
ปริวรรตโดยอิงอร จุลทรัพย์ (2554) ของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่อง
สับประดน เป็นวรรณกรรมประเภทนิทานประโลมโลก โดยวรรณกรรมประเภทนี้ มีจานวนมากกว่าวรรณกรรม
ประเภทอื่น และได้รับความนิยมจากชาวบ้านในภาคใต้มากที่สุด เพราะวรรณกรรมประเภทนี้นอกจากจะให้ความ
สนุกสนานครึกครื้นแล้วยังให้คติสอนใจอีกมากมายสอดแทรกในเนื้อหาตลอดทั้งเรื่อง นอกจากนี้วรรณกรรมท้องถิ่น
ภาคใต้ เรื่อง สับประดน เป็นวรรณกรรมที่ถูกเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ทาให้ผู้คนไม่ค่อยรู้จักและสนใจศึกษาวิจัยมาก่อน
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคาศัพท์ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการใช้
ค าศั พท์ภาษาไทยถิ่นใต้และบริบททางสังคมที่อาจส่งผลต่อการใช้ คาศัพท์ ค าศั พท์ที่ปรากฏในเรื่องสะท้อนถึง
อัตลักษณ์ของระบบเสียงภาษาไทยถิ่ นใต้ โดยคาศัพท์ดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงจากภาษาไทยมาตรฐานให้
ใกล้เคียงกับระบบเสียงในภาษาไทยถิ่นใต้ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงเสียงในลักษณะใดบ้าง และ
การเปลี่ยนแปลงเสียงดังกล่าวจะแสดงถึงลักษณะทางภาษาของภาษาไทยถิ่นใต้จังหวัดใด นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
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คาศัพท์ที่ไม่ปรากฏใช้ในภาษาไทยมาตรฐาน ซึ่งน่าสนใจว่าคาศัพท์ที่ไม่ปรากฏในภาษาไทยมาตรฐานเหล่านี้อาจ
ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอื่น ๆ ที่แวดล้อม อาทิ ภาษามลายู ภาษาจี น ภาษาเขมร เป็นต้น โดยอิทธิพลของ
ภาษาต่างประเทศที่แวดล้อมจะเป็นหลักฐานทางภาษาที่ช่วยแสดงว่า ภาษาไทยถิ่นใต้ได้สัมผัสกับภาษาของกลุ่มคน
เชื้ อชาติอื่น ยิ่ง ไปกว่า นั้น การศึ กษานี้จ ะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และเผยแพร่แก่ช นรุ่นหลังได้เห็นคุ ณค่ าของ
ภาษาไทยถิ่นใต้มากขึ้น พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วิเคราะห์คาศัพท์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน
ขอบเขตงานวิจัย
ศึกษาเฉพาะคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน ที่ปรากฏในบทอภิธาน
ศัพท์ซึ่งได้รวบรวมคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ทั้งหมดจากเนื้อหาในเล่มไว้แล้ว จานวน 415 คา
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาหรับกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยในด้านวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้เรื่อง สับประดน ผู้วิจัยได้
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้ ดังนี้
คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่อง สับประดน
แบ่งคาศัพท์เป็น 2 กลุ่ม
ศพท์
คาศัพท์เดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน

คาศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐานมาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงเสียงในคาศัพท์

ที่มาของคาศัพท์

วิธีดาเนินการวิจัย
บทความนี้มุ่งวิเคราะห์คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ จากบทอภิธานศัพท์ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง
สั บ ประดน เป็ น บทความที่ ม าจากการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ประเภทการศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง เอกสาร (documentary
research) มีวิธีดาเนินการวิจัยตามกระบวนการคือ การคัดเลือกแหล่งข้อมูลในการวิจัย การสร้างเครื่องมือใน
การวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเสนอรายละเอียดตามลาดับดังต่อไปนี้
แหล่งข้อมูล
หนังสือการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง สับประดน เป็นหนังสือบุด
ประเภทวรรณคดีท้องถิ่นและนิทานพื้นบ้านเป็นฉบับคัดลอกที่สถาบันทักษิณคดีศึกษา ต้นฉบับเดิมมีความยาว 6
ตอน แต่ชารุดเป็นปั้น ๆ ท่อน ๆ และปัจจุบันไม่พบว่ามีการเก็บรักษาต้นฉบับเดิมที่เป็นหนังสือบุดไว้ เนื่องจากมี
ความยากลาบากในการสืบค้นจากต้นฉบับ ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่น
ใต้เรื่อง สับประดน ในฉบับปริวรรต โดยอิงอร จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2554
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
รายการคาศัพท์ทุกคาจากบทอภิธานศัพท์ในหนังสือการปริวรรตวรรณกรรมท้องถิน่ ภาคใต้ ประเภท
หนังสือบุด เรื่อง สับประดน ฉบับปริวรรตโดยอิงอร จุลทรัพย์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จานวน
415 คา
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาคาศัพท์ ผู้วิจัยรวบรวมคาศัพท์จากบทอภิธานศัพท์ โดยนาทุกคาที่ปรากฏมาวิเคราะห์
คาศัพท์ รวมทั้งสิ้น จานวน 415 คา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีคาศัพท์ทั้งหมดจานวน 415 คา มีแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้
คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้ เรื่อง สับประดน มีลักษณะของคาศัพท์ที่
แตกต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องนาเกณฑ์การแยกคาศัพท์เข้ามาเป็นเกณฑ์ในการจาแนกและการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ในการวิเคราะห์แยกคาศัพท์ดังนี้
1. การวิเคราะห์ศัพท์เดียวกัน คือ คาศัพท์มีการสะกดรูปศัพท์คล้ายคลึงกันหรือเหมือนกัน หรือ
ที่มีพยางค์ใดพยางค์หนึ่งแตกต่างทางด้านเสียงพยัญชนะ เสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์ แต่หากสามารถอธิบายได้
ด้วยเกณฑ์ทางเสียง อันประกอบไปด้วยเสียงพยัญชนะ เสียง สระ และเสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยจะจัดให้คาเหล่านั้นเป็น
ศัพท์เดียวกัน และจะนามาศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ จานวน 376 คา
ผลการวิเคราะห์เรื่องศัพท์เดียวกันนั้น ผู้วิจัยจะนามาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ ด้วย
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาของ ธวัช ปุณ โณทก (2553) เรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในเป็นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหน่วยคาโดยที่คาศัพท์นั้นไม่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่นเข้ามาปะปน ผู้วิจัยวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงศัพ ท์ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การใช้ศัพท์เดียวกัน การเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ลักษณะเดียว และการ
เปลี่ยนแปลงคาศัพท์หลายลักษณะ
2. การวิเคราะห์ศั พท์ค นละศัพท์ คื อ ค าศั พท์ภาษาไทยถิ่นใต้มีการสะกดรูปศัพท์ที่มีความ
แตกต่างจากคาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐานอย่างสิ้นเชิง และไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ทางเสียง อันประกอบไป
ด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ผู้วิจัยจะจัดให้คาศัพท์เหล่านั้นเป็นศัพท์คนละศัพท์ จานวน 39 คา
การศึกษาคาศัพท์คนละศัพท์ผู้วิจัยจะมุ่งศึกษาเฉพาะคาศัพท์ที่ปรากฏ ในบทอภิธานศัพท์ซึ่งไม่
สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ทางเสีย งและนาเอาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษาของ ธวัช ปุณโณทก (2553) ใน
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงภายนอกคื อ การที่ภาษาต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทย อันเป็นผลให้
ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงทั้งคาศัพท์และไวยากรณ์ หรืออาจทาให้เกิดการสร้างศัพท์ใหม่ขึ้น ผู้วิจัยจึงยึดเอาทฤษฎี
ดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาคายืมหรือที่มาของคาศัพท์สาหรับการวิเคราะห์คาศัพท์คนละศัพท์ในครั้งนี้
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์คาศัพท์ที่ปรากฏในบทอภิธานศัพท์ จานวน 415 คา พบว่ามีการใช้คาศัพท์ที่น่าสนใจ
และแสดงถึงลักษณะเด่นของภาษาไทยถิ่นใต้ และตามที่ผู้วิจัยได้อธิบายเกณฑ์ในการวิเคราะห์คาศัพท์ในขั้นตอนการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยจะแสดงผลการศึกษาเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1 คือ การวิเคราะห์คาศัพท์
ที่เป็นศัพท์เดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน โดยมีผลการศึกษาย่อยในส่วนนี้ 3 ประเด็น คือ การใช้ศัพท์เดียวกัน
การเปลี่ยนแปลงศัพท์ลักษณะเดียว และผลการศึกษาประเด็นที่ 2 คือ การวิเคราะห์ศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทย
มาตรฐาน ซึ่งผลการศึกษาจะเป็นศึกษาที่มาของคาศัพท์ที่เป็นศัพท์คนละศัพท์
1. การวิเคราะห์คาศัพท์ที่เป็นศัพท์เดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน
การวิเคราะห์คาศัพท์ที่เป็นศัพท์เดียวกันกับภาษาไทยมาตรฐาน พบว่า ในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้
เรื่ อ ง สั บ ประดนมี ก ารใช้ ค าศั พ ท์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงค าศั พ ท์ ใ น 3 ลั ก ษณะ กล่ า วคื อ การใช้ ศั พ ท์ เ ดี ย วกั น
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียว และการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.1 การใช้ศัพท์เดียวกัน
การใช้คาศัพท์เดียวกัน เป็นการใช้ศัพท์ที่เหมือนกันในลักษณะของการสะกดรูปคา
และความหมายของคา จึงทาให้คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่องสับประดน ใช้
ศัพท์ที่มีรูปศัพท์เหมือนกับภาษาไทยมาตรฐาน โดยคาศัพท์ในลักษณะการใช้ศัพท์เดียวกันนี้ ผู้วิจัยพบทั้งหมดจานวน
8 คา ดังตัวอย่าง
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ภาษาไทยมาตรฐาน
ไยไพ
ทับ

ภาษาไทยถิ่นใต้
ไยไพ
ทับ

ความหมาย
ก. เยาะเย้ย, พูดให้เขาอาย
น. กระท่อมหรือเพิงพักที่ทาอยู่ชั่วคราว

1.2 การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียว
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียว คือ การเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่
ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงจากภาษาไทยมาตรฐาน
เพียงเสียงใดเสียงหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์เพียงลักษณะเดียวเท่านั้ น พบ
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวจานวน 198 คา สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ การเปลี่ยนหน่วยเสียง
พยัญชนะสระ หน่วยเสียงสระ หรือหน่วยเสียงวรรณยุกต์ การเปลี่ยนแปลงหน่วยพยางค์ และการเปลี่ยนแปลง
หน่วยคา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ หรือหน่วยเสียงวรรณยุกต์
การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงพบว่ามีการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ การเปลี่ยน
หน่วยเสียงพยัญชนะ พบคาศัพท์ทั้งหมดจานวน 87 คา การเปลี่ยนหน่วยเสียงสระ พบคาศัพท์ทั้งหมดจานวน 61 คา
และการเปลี่ยนหน่วยเสียงวรรณยุกต์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 9 คา ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนพยัญชนะต้นเดี่ยว
เอ็นดู
>
เห็นดู
สะใภ้
>
ตะใภ้
เงียบ
>
เชียบ
การเปลี่ยนพยัญชนะต้น ห นา
สามี
>
สาหมี
รจนา
>
รจหนา
สานวน
>
สาหนวน
การเปลี่ยนพยัญชนะควบกล้า
ตารา
>
ตามรา
ยัน
>
ตรัน
กาเริบ
>
กาเมริบ
การเปลี่ยนพยัญชนะท้าย
ยาพิษ
>
ยาพิด
ระเห็จ
>
ระเห็จ
สัพยอก
>
สับยอก
การเปลี่ยนเสียงสระ
ถึง
>
เถิง
ฉัน
>
ฉาน
ทั้งหมด
>
ทั้งเหม็ด
กระด้ง
>
กระด้อง
การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
สี่
>
สี
คั่ว
>
คั้ว
ใฝ่ใจ
>
ใฝใจ
มุ่งมาด
>
มุงมาด
2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยพยางค์
การเปลี่ยนแปลงหน่วยพยางค์ พบลักษณะการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ คือ การ
เพิ่มพยางค์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 4 คา และการลดพยางค์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 18 คา ตัวอย่างเช่น
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การเพิ่มพยางค์
อุทยาน
ชุ่น
ชนนี
การลดพยางค์
ท้องทะเล
กระดูก
ลูกสะใภ้

>
>
>

อุทธิยาน
กระชุ่น
ชนละนี

>
>
>

ท้องเล
ดูก
ลูกใภ้

3) การเปลี่ยนแปลงหน่วยคา
การเปลี่ยนแปลงหน่วยคา พบลักษณะการเปลี่ยนแปลง 3 ลักษณะ คือ การเพิ่ม
หน่วยคา พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา การลดหน่วยคา พบคาศัพท์ทั้งหมด 15 คา และการสลับหน่วยคา พบคาศัพท์
ทั้งหมด 3 คา ดังตัวอย่างเช่น
การเพิ่มหน่วยคา
ไล่
>
ยิกไล่
การลดหน่วยคา
เพิ่มพูน
>
พูน
พบพาน
>
พาน
แบ่งปัน
>
ปัน
การสลับคา
โฉ่ฉาว
>
ฉาวโฉ่
1.3 การเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ เป็นลักษณะที่คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏใน
วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน มีความแตกต่างและเปลี่ยนแปลงจากภาษาไทยมาตรฐานมากกว่า
การเปลี่ยนแปลงลักษณะเดียว ซึ่งการเปลี่ยนเสียงอาจจะเป็นเสียงพยัญชนะ เสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์ หรือ
อาจจะเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สองลักษณะขึ้นกันไปร่วมกันแต่ยังคงเค้าคาศัพท์ตัวเดิมและความหมายเดิมเอาไว้ โดย
การเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักเกณฑ์ การเปลี่ยนแปลงทางเสียงหรือการเปลี่ยนแปลง
ทางคา การเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะพบว่ามีคาศัพท์จานวน 170 คา สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
การเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยเสี ย งพยั ญ ชนะ เสี ย งสระ และเสี ย งวรรณยุ ก ต์ การเปลี่ ย นแปลงหน่ ว ยพยางค์
การเปลี่ยนแปลงหน่วยคา และการเปลี่ยนแปลงการัตน์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์
การเปลี่ยนแปลงหน่วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ พบลักษณะ
การเปลี่ยนแปลง 4 ลักษณะ คือ การเปลี่ยนพยัญชนะและสระ พบคาศัพท์ทั้ง หมด 81 คา การเปลี่ยนพยัญชนะและ
วรรณยุกต์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 21 คา การเปลี่ยนสระและวรรณยุกต์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 17 คา และการเปลี่ยน
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 16 คา ตัวอย่างเช่น
การเปลี่ยนพยัญชนะและสระ
ปราดเปรื่อง
>
ประเปรื่อง
นอกใจ
>
เนาะใจ
การเปลี่ยนพยัญชนะและวรรณยุกต์
เหงื่อ
>
เหือ
ม้าล่อ
>
มาฬ่อ
การเปลี่ยนสระและวรรณยุกต์
อิ่มหนา
>
อีมหนา
เล่น
>
แล้น
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การเปลี่ยนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
เพิ่ง
>
ผึ้ง
กิ้งก่า
>
ผึ้งกา
2) การเปลี่ยนแปลงหน่วยพยางค์
การเปลี่ยนแปลงหน่วยพยางค์ พบลักษณะการเปลี่ยนแปลง 5 ลักษณะ
คือ การลดพยางค์และเปลี่ยนพยัญชนะ พบคาศัพท์ทั้งหมด 8 คา การลดพยางค์และเปลี่ยนสระ พบคาศัพท์ทั้งหมด
5 คา การลดพยางค์ เปลี่ยนพยัญชนะ และสระ พบคาศัพท์ทั้งหมด 2 คา การลดพยางค์ เปลี่ยนพยัญชนะ และ
วรรณยุกต์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา และการลดพยางค์ และสลับพยางค์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา ดังตัวอย่าง
การลดพยางค์และเปลี่ยนพยัญชนะ
กะหลีกะหลอ
>
กระหลี
การลดพยางค์และเปลี่ยนสระ
ยุคนธร
>
ยุคัน
การลดพยางค์ เปลี่ยนพยัญชนะ และสระ
อัญชุลี
>
ชุลิด
การลดพยางค์ เปลี่ยนพยัญชนะ และวรรณยุกต์
กะลิ้มกะเหลี่ย
>
หลิ่มเหลีย
การลดพยางค์ และสลับพยางค์
ไม่มีอะไร
>
ไม่ไหรมี
3) การเปลี่ยนแปลงหน่วยคา
การเปลี่ยนแปลงหน่วยคา พบลักษณะการเปลี่ยนแปลง 7 ลักษณะ คือ
การเพิ่มหน่วยคาและเปลี่ยนพยัญชนะ พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา การลดหน่วยคาและเปลี่ยนพยัญชนะ พบคาศัพท์
ทั้งหมด 2 คา การลดหน่วยคาและเปลี่ยนสระ พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา การลดหน่วยคา เปลี่ยนพยัญชนะ และสระ
พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา การลดหน่วยคา และสลับพยางค์ พบคาศัพท์ทั้งหมด 1 คา การสลับหน่วยคา และเปลี่ยน
พยัญชนะ พบคาศัพท์ทั้งหมด 2 คา และการสลับหน่วยคา เปลี่ยนพยัญชนะ และเปลี่ยนวรรณยุกต์ พบคาศัพท์
ทั้งหมด 3 คา ดังตัวอย่าง
การเพิ่มหน่วยคาและเปลี่ยนพยัญชนะ
มะรือ
>
ต่อมะรืน
การลดหน่วยคาและเปลี่ยนพยัญชนะ
เหน็บชา
>
เหน็ด
การลดหน่วยคาและเปลี่ยนสระ
เพาพะงา
>
พูงา
การลดหน่วยคา เปลี่ยนพยัญชนะ และสระ
ไม่มีใคร
>
ไหม้ใคร
การลดหน่วยคาและสลับพยางค์
ท่วมท้นบารมี
>
ท้นระบามี
การสลับหน่วยคาและเปลี่ยนพยัญชนะ
ตรอมใจ
>
ใจกรอม
การสลับหน่วยคา เปลี่ยนพยัญชนะ และเปลี่ยนวรรณยุกต์
ซุกซ่อน
>
ซอนซุบ
4) การเปลี่ยนแปลงการันต์
การเปลี่ยนแปลงการันต์ พบลักษณะการเปลี่ยนแปลงใน 3 ลักษณะ คือ
การเพิ่ ม การั น ต์ พบค าศั พ ท์ 1 ค า การเปลี่ ย นแปลงการั น ต์ แ ละเปลี่ ย นพยั ญ ชนะ พบค าศั พ ท์ 4 ค า และ
การเปลี่ยนแปลงการันต์ และเปลี่ยนสระ พบคาศัพท์ทั้งหมด 2 คา ดังตัวอย่าง
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การเพิ่มการันต์
ทุกข์
>
ทุก
การเปลี่ยนแปลงการันต์และเปลี่ยนพยัญชนะ
ปรารมภ์
>
ปราหรม
การเปลี่ยนแปลงการันต์และเปลี่ยนสระ
วิวาห์
>
วีวา
2. การวิเคราะห์ศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐาน
การพิจารณาคาศัพท์จากบทอภิธานศัพท์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน
เบื้องต้นพบว่า มีคาศัพท์ที่เป็นศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐาน จานวน 39 คา โดยผู้วิจัยจะนาคาศัพท์ที่เป็น
ศัพท์คนละศัพท์มาวิเคราะห์หาที่มาของคาเพื่อสะท้อนถึงอิทธิพลหรือวัฒนธรรมการสัมผัสภาษาของภาษาอื่น ๆ ที่มี
ต่อภาษาไทยถิ่นใต้ ผลการศึกษาพบว่า คาศัพท์ที่เป็นศัพท์คนละศัพท์กับภาษาไทยมาตรฐานมีที่มาจากจากคา
ดั้งเดิม คือ คาไทดั้งเดิม คายืมจากภาษาเขมร คายืมจากภาษาบาลีสันสกฤต คายืมจากภาษามลายู และคายืม
ภาษาจีนฮกเกี้ยน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 คาไทดั้งเดิม
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน ปรากฏการใช้คาไทดั้งเดิมที่สามารถ
ค้นหาคาสันนิษฐานได้จานวน 13 คา โดยมีตัวอย่างคาศัพท์ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1

ฟังยายยังไม่เชื่อถือ
จะให้เห็นฝีมือหลานยาย

ต่อพรูกต่อมะรือ
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 49)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
พรูก

ที่มาของคา
ɟm.rukD

ความหมาย
น. วันถัดจากวันนี้ไปวันหนึ่ง

(Pittayaporn, 2009, p.360)

ตัวอย่างที่ 2

ออกจากปราสาทชัย
ให้ปลุกตาหนักจัน

ไปยังหน้าท่าสวนขวัญ
ริมคงคาท่าวารี
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 131)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ปลุก
ตัวอย่างที่ 3

ที่มาของคา
plwɯ:kD

ความหมาย
ก. เอาสิ่งต่าง ๆ มาปรุงเพื่อทาเป็น
(Pittayaporn, 2009, p.503) ที่อยู่หรือที่พักอาศัยโดยวิธีฝังเสาลง
ในดิน
ท้าวฟังนางกล่าวตอบมา
เชิญเถิดเจ้าฟ้า
เกสรเขาจะถ้าภูมินทร์
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 142)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ถ้า

ที่มาของคา
cra:

ความหมาย
ก. รอคอย

(Pittayaporn, 2009, p.696)

ตัวอย่างที่ 4

ว่าคุณยิ่งล้นผืนแผ่น
ทศท้าวเจ้ามล้างไพรี

มีใดได้แทน
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 120)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
มล้าง

ที่มาของคา
c.lwɤ:ŋ
(Pittayaporn, 2009, p.690)

ความหมาย
ก. ม้าง, ล้าง, ฆ่า, ผลาญ
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2.2 คายืมภาษาเขมร
การศึกษาพบว่าวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน ปรากฏการใช้คายืมภาษาเขมร
ที่สามารถค้นหาคาสันนิษฐานได้จานวน 20 คา โดยมีตัวอย่างคาศัพท์ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1

ปีนทองม้าย่องย่าง
เจ้าอยู่บนหลังม้า

มาท่ามกลางหมู่เสนา
ตรัดสั่งว่าปลงป่านลง
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 52)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ปลง

ที่มาของคา
bɔŋpɔ:n

ความหมาย
ก. เอาลง

(เปรมินทร์ คาระวี, 2539, หน้า 125)

ตัวอย่างที่ 2

จะกูดตั้งเสาใบ
จึ่งให้หมู่นางฟ้า

พร้อมเครื่องในลานาวา
จับจะกูดรูดสายไป
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 122)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
จะกูด

ตัวอย่างที่ 3

ที่มาของคา
cɔŋko:t

ความหมาย
น. เครื่องถือท้ายเรือ คล้าย
(เปรมินทร์ คาระวี, 2539, หน้า 184) หางเสือทาด้วยไม้เป็นแผ่น
ใหญ่งคล้ายพายมีด้ามยาว

ตามองค์ทรงปราหนี
ฝ่ายข้างท้าวเทวัญ

เกล้ากระหม่อมนี้มิยัดกัน
ผันปลอบว่าอย่าอาวรณ์
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 170)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ยัดกัน

ตัวอย่างที่ 4

ที่มาของคา
ɲͻ̀ət

ความหมาย
ก. อาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอม
(เปรมินทร์ คาระวี, 2539, หน้า 176) ทาเพราะกลัวจะเสียเปรียบกัน
จงงดพักสักงาย
ผ้านุ่งห่มให้พูงา

ยายจักได้ตกแต่งผมเผ้า
เครื่องอัตถาฝากชนนี
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 202)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
งาย

ที่มาของคา
thŋaj

ความหมาย
น. เวลาเช้า

(เปรมินทร์ คาระวี, 2539, หน้า 178)

2.3 คายืมภาษาบาลีสันสกฤต
การศึกษาพบว่าวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน ปรากฏการใช้คายืมภาษาบาลี
สันสกฤตที่สามารถค้นหาคาสันนิษฐานได้จานวน 4 คา โดยมีตัวอย่างคาศัพท์ดังต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1

ข้าพเจ้าเอามารักษา
ใหญ่มาพูดจาขบขัน

แต่เยาวยุพา
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 65)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
รักษา

ที่มาของคา
ส.; ป. รกฺข

ความหมาย
ก. เยียวยา เลี้ยงดู

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)
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ตัวอย่างที่ 2

ดังน้องร่วมท้องกันมา
ไม่ขหี้ ึงสาเอียงใจ

ถึงร่วมพัศดา
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 121)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
หึงสา

ที่มาของคา
ป.; ส. หึสา

ความหมาย
น. ความเบียดเบียน, การทาร้าย

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554)

2.4 คายืมภาษามลายู
การศึกษาพบว่าวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน ปรากฏการใช้คายืมภาษามลายู
ที่สามารถค้นหาคาสันนิษฐานได้จานวน 1 คา ดังนี้
ตัวอย่าง

ท้าวสั่งเมื่อตะกี้
ให้ฉันไปเฝ้า
แล้วแหล้แม่อา

นัดกันชันชี
ต่อหน้าหมื่นขุน
แห่งท้าวเจ้าพคุณ เป็นวาสนาบุญ
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 59)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ชันชี

ที่มาของคา
janji

ความหมาย
ก. สัญญา, นัดหมาย, ตกลงกัน

(ฉันทัส ทองช่วย, 2526, หน้า 426)

2.5 คายืมภาษาจีนฮกเกี้ยน
การศึ กษาพบว่า วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน ปรากฏการใช้ ค ายืม
ภาษาจีนฮกเกี้ยนที่สามารถค้นหาคาสันนิษฐานได้จานวน 1 คา ดังนี้
ตัวอย่าง

ตักเหล้าใส่ภางผื่น
นางยักษ์ชาตินักเลง

นางกินเถิดอย่าเกรงใจ
รับเหล้าซดหมดครึ่งภาง
(อิงอร จุลทรัพย์, 2554, หน้า 226)

คาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
ภาง

ที่มาของคา
pha:ŋ2te:6

ความหมาย
พิธีแต่งงานจีนแบบหนึ่งด้วยการ
(รุ่งรัตน์ ทองสกุล, 2544, หน้า 61) เชิญญาติผู้ใหญ่เจียะเต๋ (จิบน้าชา)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้ เรื่อง สับประดน พบว่า
คาศัพท์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องจากการคานึงถึงความถูกต้องในด้านฉันทลักษณ์ ของบทประพัน ธ์
คาศัพท์บางคาเปลี่ยนแปลงเพื่อความไพเราะในความคล้องจองกัน โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีอิทธิพลดังกล่าวส่วนใหญ่
จะเกิดในคาแรกหรือคาสุดท้ายในวรรคของบทประพันธ์นั้น ๆ
2. การเปลี่ยนแปลงของคา การสะกดคา และอักขรวิธีที่ใช้ในการบันทึกคาศัพท์ต่าง ๆ ในวรรณกรรม
ท้องถิ่นภาคใต้ เรื่อง สับประดน มีค วามแตกต่า งจากการใช้ บันทึกค าในปัจ จุ บัน กล่า วคื อ ค าศั พท์ที่บันทึกใน
วรรณกรรมท้องถิ่นใต้ เรื่อง สับประดน มีการบันทึกคาศัพท์ที่เน้นบันทึกตามการออกเสียง หรือภาษาพูด ที่เปล่ง
ออกมาเป็นหลัก โดยไม่สนและไม่ให้ความสาคัญกับรูปแบบการเขียนว่าจะมีการสะกดถูกหรือผิดไปจากหลักการ
ทั่วไป เช่น ไขว่ใจ / ใฝ่ใจ นอกจากนี้ในการบันทึกสัญลักษณ์ยังมีการใช้สัญลักษณ์ “ตัวเลข” เพื่อให้อ่านออกเสียงใน
คานั้น เช่น อ่านให้ 2 เคหา อ่านว่า อ่านให้สองเคหา เป็นต้น
3. การศึกษาที่มาของคาศัพท์ในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้เรื่อง สับประดน พบว่า ภาษาไทยถิ่นใต้มี
ความสัมพันธ์กับชาวต่างชาติอย่างหลากหลาย จนเกิดการยืมคามาใช้ ทั้งนี้พบว่าภาษาไทยถิ่นใต้มีการยืมคาจาก
ภาษาเขมรมากที่สุด บางส่วนเป็นคายืมที่พบได้เพียงแต่ในภาษาไทยถิ่นใต้เท่านั้น ไม่พบในภาษาไทยกลาง เข้าใจว่า
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คงยืมผ่านภาษาเขมรโบราณโดยตรง ไม่ใช่การยืมผ่านภาษาไทยถิ่นกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อาณาจักรโบราณของ
ไทยซึ่งมีพื้นที่อยู่บริเวณทางใต้ของประเทศไทย เช่น อาณาจักรขอม จึงอาจทาให้ภาษาไทยถิ่นใต้เกิดการยืมภาษา
เขมรเข้ า มาเป็ น จ านวนมากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง มี ค ายื ม ภาษาจี น โดยเฉพาะภาษาฮกเกี้ ย นในส าเนี ย งภู เ ก็ ต
(รุ่งรัตน์ ทองสกุล, 2544) สะท้อนถึงการใช้ภาษาที่ใกล้ชิดกับกลุ่มคนจีน ซึ่งในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้จะพบว่ามี
กลุ่มคนจีนที่ใช้ภาษาจีนฮกเกี้ยนจานวนมากที่จังหวัดภูเก็ต
4. ผลการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ศัพท์เดียวกัน ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงคาศัพท์ ทาให้ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงเสียงคาศัพท์ที่ศึกษาน่าจะสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ถิ่นใด
เพราะหากสังเกตลักษณะการถ่ายถอดสียงโดยผ่านรูปอักษร คาศัพท์จะมีลั กษณะใกล้เคียงกับลักษณะทางเสียงของ
ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก ซึ่งเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
และชุมพร ภาษาไทยถิ่นใต้ที่พูดอยู่บริเวณพื้นที่จังหวัดเหล่านี้ จะมีลักษณะเด่นที่คล้ายคลึงกัน คือ ไม่มีเสียงตัวสะกด
แม่ กก ในคาที่มีสระเสียงยาว [vvk] (จริยา หนูตีด, 2554) โดยผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้ในกลุ่มนี้จะออกเสียงคาที่มีสระ
เสียงยาวพยัญชนะท้ายแม่ กก [vvk] เป็นสระเสียงยาวพยัญชนะท้ายปิดเส้นเสียง [vvʔ] .นการศึกษาครั้งนี้ก็พบว่ามี
คาศัพท์ที่สะท้อนถึงลักษณะทางเสียงดังกล่าว เช่น
คาศัพท์ที่ศึกษา
คาศัพท์ภาษาไทยมาตรฐาน
เนาะจัก [nƆƆʔ. caaʔ]
นอกจาก [nƆƆk. caak]
เอาะ [ʔƆƆʔ]
ออก [ʔƆƆk]
ลุ ยา [luuʔ. jaa]
ลูกยา [luuk.laa]
เดาะ [dƆƆʔ]
ดอก [dƆƆk]
แตะตาย [tɛɛʔ.taaj]
แตกตาย [tɛɛk.taaj]
จากการถ่ายทอดด้วยรูปเขียนดังตัวอย่างข้างต้น แสดงถึงลักษณะสาคัญการออกเสียงของกลุ่ม
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตก และหากได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะถิ่นของภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตกเพิ่มเติมก็
อาจจะสามารถระบุได้ว่าเป็นภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันตกถิ่นใด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาเรื่องที่มาของคาศัพท์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่อง สับประดน ควรศึกษา
ร่วมกับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อทราบที่มาของคาศัพท์และสะท้อนถึงวัฒนธรรมในอดีตได้ชัดเจนมากขึ้น
2. การศึ ก ษาค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏในวรรณกรรมท้ อ งถิ่ น ใต้ เ รื่ อ ง สั บ ประดน ควรศึ ก ษาค าศั พ ท์
ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในตัวบทประพันธ์จากในเล่มเพิ่มเติม ไม่เฉพาะเพียงคาศัพท์ที่ปรากฏในบทอภิธานศัพท์
เท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
คาศัพท์ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้ เรื่องสับประดน หากมีการศึกษาเปรียบเทียบคาศัพท์กับ
วรรณกรรมท้องถิ่นใต้เรื่องอื่น ๆ ด้วย ก็จะเห็นถึงลักษณะการใช้คาศัพท์ที่มีร่วมกันหรือแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้น
อาจจะพบรูปแบบหรืออัตลักษณ์สาคัญของคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมท้องถิ่นใต้
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กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
Strategies for using language and social reflections in songs for the life
of Mai Muang
ธัญญาพร สิงห์ลอ1 ประภัสสรา ห่อทอง2 และจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ2
Thanyaporn Singlor1, Prapatsara Hothong 2 and Jiraporn Puwarattanawiwit2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาภาษาไทย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้
เมือง จานวน 20 เพลง โดยใช้กรอบแนวคิดกลวิธีการใช้ภาษาของนภาลัย สุวรรณธาดา และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพสะท้อนสังคมของธีติมา ถาวรรัตน์ เป็นหลักในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า บทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
มีกลวิธีการใช้ภาษาด้านการใช้คามากที่สุด คือ การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะจานวน 11 เพลง ด้านการใช้สานวนใหม่
โดยแปลงจากสานวนเดิม และด้านการใช้โวหารภาพพจน์ พบเรื่องการใช้อุปมาและการใช้คาถามเชิงวาทศิลป์มาก
ที่สุด พบเรื่องการใช้นามนัย พบน้อยที่สุด ส่วนภาพสะท้อนสังคม ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบภาพสะท้อน
สังคมด้านค่านิยมมากที่สุด จานวน 10 เพลง และด้านที่พบน้อยที่สุด คือ ด้านประเพณี พบ 1 เพลง
คาสาคัญ: กลวิธีการใช้ภาษา / บทเพลงเพื่อชีวิต / ภาพสะท้อนสังคม / ไม้เมือง
Abstract
This research article aims to study the strategies of language usage and social reflections
in 20 songs for the life of Mai Muang by using the conceptual framework of Napalai Suwanthada's
linguistic strategies and Thitima Thavornrat's conceptual framework on social reflections.is the main
analysis. The results showed that Song for the life of Mai Muang There was a strategy for using the
language in terms of the use of words the most, which was the play of 11 consonant tones and
the use of new idioms by converting from the old idioms. and the use of rhetoric The most
common use of parables and rhetorical questions was found. The use of nouns was the least
common, while social reflections were found. In the song for the life of Mai Muang Social reflections
on values were found the most at 10 songs, and the least aspect was tradition, found 1 song.
Keywords: Language strategies/ Songs for life/ Social Reflections/ Mai Muang
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
บทเพลงเป็ น วรรณกรรมประเภทหนึ่ ง ที่ มุ่ ง หมายให้ เ กิ ด ความเพลิ ด เพลิ น ใจหรื อ ความผ่ อ นคลาย
โดยเรียงร้อยถ้อยคาเป็นท่วงทานองร่วมกับจังหวะดนตรี ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้
อย่างแยบยล เพลงเพื่อชีวิต หรือเพลงสะท้อนสังคม เป็นเพลงหรือดนตรีประเภทหนึ่ง ได้มีการพัฒนาทั้งเนื้อหา
รูปแบบทานอง ตามสภาพของสังคม และผู้ที่สร้างสรรค์วรรณกรรมประเภทนี้จึงเป็นผู้ที่เข้าถึงชีวิต เข้าถึงสังคม
เข้าถึงความต้องการของประชาชน งานที่ถ่ายทอดออกมาเปรียบเสมือนชีวิตอย่างแท้จริง (พงษ์ไทย ชาลีผล, 2551)
“ไม้เมือง” เกิดจากความฝันและความรักในงานดนตรีของชายหญิง 2 คน ซึ่งรักในเพลงคาเมืองเลยรวมตัว
กันเล่นโฟล์คซองในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ปี 2540 (เชียงใหม่นิวส์, 2562) บทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมืองมีชื่อเสียงมา
เป็นเวลานาน นอกจากดนตรีจะมีกลิ่นอายของความเป็นล้านนา ยังมีท่วงทานองเพลง และมี การเลือกสรรคาที่
ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก เสมือนเป็นตัวแทนของคนเมืองเหนือต้องเดินทางไปตามหาความฝัน และเป็นที่รู้จักของ
นักฟังเพลงเพื่อชีวิตเป็นอย่างดี เอกลักษณ์หนึ่งของไม้เมืองคือ การแต่งเพลงที่เป็นภาษากวี สวยงาม และให้แรง
บันดาลใจ ทั้งยังเป็นต้นแบบและเป็นพลังบวกที่ส่งให้คนฟังมีกาลังใจในการใช้ชีวิต ดังตัวอย่าง
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“...อย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อ
แค่เธอเดินต่อ
ต้องไปถึงจุดหมาย
อย่าถอดใจนะอย่าถอดใจ
ฉันรู้เธอทาได้ ไม่เป็นไรฉันรอ...”
วรรณกรรมเป็นภาพสะท้อนของสังคม มิใช่การสะท้อนอย่างบันทึกเหตุการณ์ทานองเอกสารประวัติศาสตร์
แต่เป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ ของผู้เขียนและเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของวรรณกรรม (ตรีศิลป์ บุญขจร, 2523, หน้า
5)เพลงเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึก เนื้อหาของบทเพลงอาจมีแนวคิดมา
จากเหตุการณ์ทางสังคม ประสบการณ์การดารงชีวิต ทรรศนะและอารมณ์ของนักประพันธ์เพลง (ขวัญใจ บุญคุ้ม ,
2559, หน้า 1) ซึ่งเพลงของไม้เมืองนั้นมีความน่าสนใจมีแนวคิดว่าอยากสรรค์สร้างสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ รัก
ใคร่กลมเกลียว มุ่งที่จะลดปัญหาสังคม ดังความตอนหนึ่งที่ว่า “สิ่งที่จะนาเสนอต้องมองย้อนกลับไปเมื่อตอนเป็นเด็ก
เราเห็นนักร้องเป็นไอดอล เป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต ในการมองแง่มุมต่างๆ ของโลก ถ้าทาเพลงแล้วนาเสนอสิ่ง
ที่เป็นบวก เช่น ความรักในเชิงบวก ความอบอุ่นในครอบครัว คนในจานวนหนึ่งล้านคนที่ฟัง อาจจะมีสักสิบ ยี่สิบ
หรือเป็นร้อย มีความรู้สึกที่อยากจะมีความรักที่สวยงาม มีความอดทนมากขึ้นกับการใช้ชีวิตคู่ หรือการดาเนินชีวิต มี
ความแตกแยกน้อยลง ตรงนี้มองว่าพอลดการแตกแยกครอบครัว ก็จะลดปัญหาสังคม ทั้งเรื่องเด็กที่ถูกพ่อแม่ทอดทิ้ง
ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด เด็กจรจัด รวมถึงปัญหาที่เริ่มต้นจากครอบครัว”(Voice Online, 2563)
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคม
ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง ซึ่งเป็นศิลปินชาวเหนือที่ร้องเพลงเพื่อชีวิต และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง
ผ่านเสียงดนตรีได้อย่างไพเราะ สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้แ ก่ผู้ฟังให้มีกาลังใจในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้กล
วิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมืองเป็นที่ประจักษ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
2. เพื่อศึกษาภาพสะท้อนสังคมที่ปรากฏในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
บทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง

กลวิธีการใช้ภาษา
การใช้โวหารภาพพจน์
1. อุปมา
2. อุปลักษณ์
3. บุคลาธิษฐาน
4. สัญลักษณ์
5. อติพจน์
6. นามนัย
7. ปฏิทรรศน์
8. คาถามเชิงวาทศิลป์

การใช้คา
1. การใช้ภาษาถิ่น
2. การใช้ภาษาปาก
3. การใช้คากระทู้
4. การเล่นคา
5. การซ้าความ

ภาพสะท้อนสังคม

1. ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิต
2. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ
3. ภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อ
4. ภาพสะท้อนสังคมด้านค่านิยม
5. ภาพสะท้อนสังคมด้านประเพณี

การใช้สานวน
1. การใช้สานวนเดิม
2. การใช้สานวนใหม่โดย
เปลี่ยนแปลงสานวนเดิม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง ใช้วิธีวิจัยในเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Study) โดยมีวิธีการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมใน
บทเพลง
2.รวบรวมข้อมูลจากข้อความและเนื้อหาในเพลงของไม้เมือง โดยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่เพลงที่ออกวาง
จาหน่ายปี พ.ศ.2547 - พ.ศ.2564 ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยคัดเลือกจากบทเพลงที่ได้รับความ
นิยมของปีนั้น ๆ จานวน 20 เพลง ดังนี้
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2547
1. อย่าปล่อยมือ
2. แมงปอปีกบาง
3. ก่อนจะรักหมดใจ
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2549
1. ขอเดินด้วยคน
2. อย่าพึ่งท้อ
3. อยากให้อยู่ด้วยกัน
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2550
1. อีกครึ่งของฝัน
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2. คืนนี้ฝนตก
3. คนเดียวในล้าน
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2551
1. คนนั้นคือเธอ
2. เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2553
1. ดอกไม้แห้งกับความทรงจา
2. มากกว่าได้ยิน
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2555
1. คิดถึงบ้าน
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2560
1. แทนความคิดถึง
2. หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้
3. วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ
4. หนึ่งเหตุผลของคนรอ
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2563
1. แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ
เพลงที่ออกวางจาหน่ายปี พ.ศ.2564
1. ดวงจันทร์บนยอดเขา
3.นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาและนาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษา ในเรื่องของการใช้คา การใช้สานวน การใช้โวหารภาพพจน์
3.2 วิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมจะศึกษาเกี่ยวกับสังคม ประเพณี ค่านิยมและความเชื่อ
4.นาเสนอผลการวิจัยโดยใช้วิธีการพรรณนาวิเคราะห์
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
จ านวน 20 เพลง โดยใช้ กรอบแนวคิ ดกลวิธีการใช้ ภาษาของนภาลัย สุวรรณธาดา (2537, หน้า 294 - 298)
ในการวิเคราะห์ตัวบทเป็นหลัก และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพสะท้อนสังคมของธีติมา ถาวรรัตน์ (2535, หน้า 110)
ในการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสังคมด้านต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า กลวิธีการใช้ภาษา มีอยู่ 3 ด้าน คือ การใช้คา
การใช้สานวน การใช้โวหารภาพพจน์ และภาพสะท้อนสังคม มีอยู่ 5 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ค่านิยม
ความเชื่อ ประเพณี ดังต่อไปนี้
กลวิธีการใช้ภาษา
1. ด้านการใช้คา พบการใช้คา 5 ประเภท คือ
1.1 การใช้ภาษาถิ่น เป็นคาที่ใช้ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น ถิ่นเหนือ ถิ่นอีสาน ถิ่นใต้ ส่วนใหญ่จะ
เข้าใจกันในท้องถิ่นของตน พบว่ามีการใช้ภาษาถิ่นอยู่จานวน 2 เพลง คือ เพลงแด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ และ
เพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“ทุกคืนที่นอน อยู่ในอ้อมแขนเธอ บางทียังเผลอ นึกว่าฝันไป
มองตาฉันอีกครั้งอีกครั้ง เธอมองเห็นความฮักในนั้นใช่ไหม
มันจะมีให้เธอจนกว่าจะหมดลมหายใจ
ตอบแทนความห่วงใยที่มหี อ้ื กันเรื่อยมา”
เพลง แด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ (ปีพ.ศ.2563)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า มีการใช้ภาษาถิ่นที่เป็นภาษาเหนือ จานวน 2 คา โดยมีความหมายว่า “ฮัก”
หมายถึง รัก “หื้อ” หมายถึง การให้
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1.2 การใช้ภาษาปาก เป็นคาที่ใช้พูดจากันในหมู่คนธรรมดาทั่วไป โดยไม่คานึงว่าจะถูกต้อง
เหมาะสมหรือไม่ จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมื อง พบว่ามีการใช้ภาษาปากอยู่จานวน 4 เพลง คือ เพลงคน
เดียวในล้าน เพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“จากวันนั้นเธอบอกเรา
แยกทางกันไหม
เผื่ออะไร จะดีขึ้นกับชีวิตฉัน
เช่นเจอะคนที่พร้อม”
เพลง คนเดียวในล้าน (ปีพ.ศ.2550)
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่ามีการใช้ภาษาปาก คือ คาว่า เจอะ เป็นภาษาปากหรือคาตลาด ที่หมายถึง การ
พบปะหรือการพบเจอ ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมใช่แล้ว
1.3 การใช้คากระทู้ คือ การนาคามาตั้งเป็นกระทู้ แล้วขยายความต่อข้างท้าย เพื่ออธิบายให้
เกิด
ความน่าสนใจ พบว่ามีการใช้คากระทู้อยู่จานวน 1 เพลง คือ เพลงแมงปอปีกบาง ดังตัวอย่าง
“ฝ่าพายุลมฝน
สู้ทนมาไกลเหลือเกิน
เพียงก้าวเดียวให้เดิน
ก็ยังไม่ไหว”
เพลง แมงปอปีกบาง (ปีพ.ศ.2547)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คาว่า พายุ ลม ฝน ถูกนามาตั้งเป็นกระทู้ และขยายความทีละคา
แล้วจึงมีการสรุปความในตอนท้ายว่าการสู้ฝ่าฟันกับพายุ ลม ฝน ต้องอดทนและลาบากแค่ไหน ในบางทีก็เหนื่อยจน
แทบจะไม่ไหว
1.4 การเล่นคา เป็นกลวิธีที่ให้ความไพเราะด้านเสียง จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
พบว่ามีการเล่นคาที่ปรากฏอยู่ในเพลงหลายลักษณะ ดังนี้
1.4.1 การเล่นเสียงของคา การเล่นเสียงของคา คือ การสรรคาให้มีเสียงสัมผัสเป็น
พิเศษกว่าปกติ เพื่อให้เกิดทานอง เสียงที่ไพเราะน่าฟัง มีทั้งการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ การเล่นเสียงสัมผัสสระ
และการเล่นเสียงวรรณยุกต์ ดังนี้
1.4.1.1 การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ เป็นการใช้พยัญชนะเดียวกันมาเรียง
ชิดกันหรือมีคาอื่นมาคั่น ตั้งแต่สองคาขึ้นไป เพื่อให้เนื้อหาของบทเพลงมีความหมายที่หนักแน่นขึ้น และเพิ่มความ
ไพเราะทางเสียง จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบว่ามีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะอยู่จานวน 11 เพลง
คือ เพลงอย่าปล่อยมือ, เพลงขอเดินด้วยคน, เพลงคืนนี้ฝนตก, เพลงคนเดียวในล้าน, เพลงดอกไม้แห้งกับความทรง
จา, เพลงมากกว่าได้ยิน, เพลงคิดถึงบ้าน, เพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ, เพลงหนึ่งเหตุผลของคนรอ, เพลงแด่คน
ธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ และเพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“มองดูดวงดาว ก็คงเป็นดาวดวงเดียวกัน
มองดูดวงจันทร์ ก็เหมือนกับจันทร์ที่บ้านเรา”
เพลง คิดถึงบ้าน (ปีพ.ศ.2555)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ด ในคาว่า ดู-ดวง-ดาว และ ดาว-ดวงเดียว
ช่วยให้เกิดความไพเราะของเสียง
1.4.1.2 การเล่นเสียงสัมผัสสระ คือ คาที่มีเสียงคล้องจองกันด้วยเสียงสระและเสียง
พยัญชนะท้ายพยางค์ (ตัวสะกด) เดียวกัน พบจานวน 10 เพลง คือ เพลงอย่าปล่อยมือ, เพลงขอเดินด้วยคน, เพลง
อยากให้อยู่ด้วยกัน, เพลงอีกครึ่งของฝัน, เพลงคนเดียวในล้าน,เพลงแทนความคิดถึง, เพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่
เจอ, เพลงหนึ่งเหตุผลของคนรอ, เพลงแด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ และเพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“ชีวิตต้องผจญ พายุฝนภัยพาล
ใจบาง ๆ มันต้านทานไม่ไหว”
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เพลง อย่าปล่อยมือ (ปีพ.ศ.2547)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีการเล่นเสียงสัมผัสสระ -า ในคาว่า ต้าน-ทาน ทาให้เกิดความไพเราะรื่น
หู
1.4.2 การเล่นเสียงโดยการซ้าพยางค์ คือ การนาพยางค์ใดพยางค์หนึ่งที่มีเสียง
เดียวกัน มากล่าวซ้าเพียงพยางค์เดียว ส่วนพยางค์อื่น ๆ ที่มาประกอบจะมีความหมายแตกต่างกัน จากการศึกษา
เพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบว่ามีการเล่นเสียงโดยการซ้าพยางค์อยู่จานวน 9 เพลง คือ เพลงขอเดินด้วยคน, เพลง
คืนนี้ฝนตก, เพลงเก็บรั กไว้ที่ปลายรุ้ง, เพลงดอกไม้แห้งกับความทรงจา, เพลงคิดถึงบ้าน, เพลงแทนความคิดถึง,
เพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ, เพลงแด่คนธรรมดา ฮักเธอสุดหัวใจ และเพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“เสียงภูเขา เสียงใบไม้ กลิ่นสายลมพัดคืนมาหา”
เพลง ดอกไม้แห้งกับความทรงจา (ปีพ.ศ.2553)
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีการนาพยางค์คาว่า เสียง มากล่าวซ้า เพื่อช่วยให้เสียงของคาในบทเพลง
เกิดความไพเราะมากขึ้น
1.4.3 การเล่นเสียงและความหมายของคา คือ การเล่นคาที่ใช้เสียงและความหมาย
เดียวกัน แต่บริบทต่างกัน จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบว่ามีการเล่นเสียงและความหมายของคา ดังนี้
1.4.3.1 การซ้าคา คือการใช้คาเดียวกัน หรือวลีที่เหมือนกันทั้งรูป และ
ความหมาย ที่ใกล้เคียงกัน มาเรียงชิดกัน หรือห่างกัน การซ้าคามีจุดมุ่งหมายในการเน้นให้เห็นความสาคัญหรือ
ต้องการเพิ่มความไพเราะของเสียง เพื่อย้าความ หรือชี้ให้เห็นความสาคัญ จากการศึกษาพบจานวน 4 เพลง คือ
เพลงคืนนี้ฝนตก, เพลงมากกว่าได้ยิน, เพลงแทนความคิดถึง และเพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ ดังตัวอย่าง
“รอยยิ้มเดิมเดิม
ยังมีให้เธอตลอดเวลา”
เพลง คืนนี้ฝนตก (ปีพ.ศ.2550)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการซ้าคาว่า เดิม ในเนื้อเพลง คืนนี้ฝนตก ของไม้เมือง
1.4.4 การสลับคา เป็นศิลปะในการแต่งคาประพันธ์โดยการใช้คาเดียวกันในวลีหรือ
ประโยคโครงสร้างเดิม มาสลับตาแหน่งของคา ซึ่งจะให้ความหมายที่เหมือนเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิมก็ได้ จาก
การศึกษาพบว่ามีการสลับคาอยู่จานวน 2 เพลง คือ เพลงคืนนี้ฝนตก กับเพลงคิดถึงบ้าน ดังตัวอย่าง
“ฝนตกคืนนี้
เธอยังมีฉันที่คิดถึง
คือคืนเหงาเพิ่มอีกคืนหนึ่ง”
เพลง คืนนี้ฝนตก (ปีพ.ศ.2550)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการสลับคาว่า คืนนี้ฝนตก – ฝนตกคืนนี้ เป็นการสลับคากันระหว่างเนื้อเพลงกับชื่อ
เพลง ซึ่งมีความหมายที่เหมือนเดิม และเป็นการเล่นคาที่สละสลวย
1.5 การซ้าความ เป็นการซ้าวลี หรือประโยคเดิมทั้งหมด หรือซ้าเพียงบางส่วนซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อความในเนื้อเพลง เพื่อย้าความ หรือชี้ให้เห็นความสาคัญ จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง
พบว่ามีการซ้าความอยู่จานวน 3 เพลง คือ เพลงอย่าปล่อยมือ, เพลงอย่าพึ่งท้อ และเพลงดอกไม้แห้งกับความทรง
จา ดังตัวอย่าง
“อย่าเพิ่งท้อ นะ อย่าเพิ่งท้อ
แค่เธอเดินต่อ
ต้องไป ถึงจุดหมาย”
เพลง อย่าเพิ่งท้อ (ปีพ.ศ.2549)
จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการซ้าความว่า อย่าเพิ่งท้อ อย่าเพิ่งท้อ มากล่าวซ้า โดยมีคาว่า “นะ” มาคั่นกลาง
ระหว่างความ เพื่อต้องการย้าความหมายของเนื้อเพลง และสื่ออารมณ์ความรู้สึกให้กับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี
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2. ด้านการใช้สานวน พบการใช้สานวน 2 ประเภท คือ
2.1 การใช้สานวนเดิม เป็นวลีหรือประโยคที่ลึกซึ้งคมคาย มีความหมายแฝง เป็นคาสอนหรือ
เป็นคติให้คิด นิยมใช้กันแพร่หลาย จากการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบว่ามีการใช้สานวนเดิมอยู่จานวน
4 เพลง คือ เพลงก่อนจะรักหมดใจ, เพลงขอเดินด้วยคน, เพลงอย่างพึ่งท้อ และเพลงคืนนี้ฝนตก ดังตัวอย่าง
“เหงาก็โทรมา
ระบายให้ฟังได้ทุกเรื่องราว
หรือมีทุกข์อยู่ก็ให้ส่งข่าว
เผื่อจะคลายเหงา”
เพลง คืนนี้ฝนตก (ปีพ.ศ.2550)
จากตัวอย่างข้างต้นจาเห็นได้ว่ามีการใช้ สานวนเดิม คือ คาว่า ส่งข่าว หมายถึง การบอกข่าวคราวความ
เป็นอยู่เป็นไปของคน ๆ นั้น ว่าเป็นเช่นไร สุขหรือทุกข์ ดีใจหรือเศร้าเสียใจ เป็นต้น
2.2 การใช้สานวนใหม่โดยเปลี่ยนแปลงสานวนเดิม คือ การนาสานวนเดิม มาดัดแปลง ให้เข้า
กับบริบทที่ต้องการ พบจานวน 1 เพลง คือ เพลงมากกว่าได้ยิน ดังตัวอย่าง
“อยู่ห่างกันฟ้าคนละฟาก ก็เหมือนมีเธอกอดอยู่ตรงนี้”
เพลง มากกว่าได้ยิน (ปีพ.ศ.2553)
จากตัวอย่างข้างต้นจาเห็นได้ว่ามีการใช้ สานวนใหม่ คือ สานวน ฟ้าคนละฟาก มาจากสานวนเดิมที่ว่า คน
ละฟากฟ้า หมายถึง การอยู่ห่างไกลกันอย่างสุดขอบฟ้า
3. ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ พบการใช้โวหารภาพพจน์ 8 ประเภท คือ
3.1 การใช้อุปมา เป็นการใช้เพื่อเปรียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง ให้เห็นภาพ หรือเกิดความรู้สึกที่
ชัดเจนขึ้น พบว่ามีการใช้อุปมาอยู่จานวน 10 เพลง คือ เพลงก่อนจะรักหมดใจ, เพลงอีกครึ่งของฝัน, เพลงคนเดียว
ในล้าน, เพลงเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง, เพลงดอกไม้แห้งกับความทรงจา, เพลงมากกว่าได้ยิ น, เพลงคิดถึงบ้าน, เพลงหาก
ความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้, เพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ และเพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“พูดว่านานแค่ไหน เธอไม่ลืมสัญญา
ได้ความหวาน ได้กลิ่นกาย ดั่งฝันไปทั้งที่ยังไม่หลับตา”
เพลง ดอกไม้แห้งกับความทรงจา (ปีพ.ศ.2553)
จากตัวอย่างข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีการใช้อุปมา คาว่า ดั่ง ในการเปรียบเทียบว่า ได้กลิ่นของความหวาน
(ความรัก)และกลิ่นกาย เหมือนดั่งฝันทั้งที่ไม่ใช่ความฝัน เพราะ ยังไม่ได้หลับตาเลย
3.2 การใช้อุปลักษณ์ ซึ่งหมายถึง การนาสิ่งที่แตกต่างกันสองสิ่งแต่มีคุณสมบัติบางประการ
ร่วมกัน มาเปรียบเทียบกัน พบว่าจานวน 8 เพลง คือ เพลงอีกครึ่งของฝัน, เพลงคืนนี้ฝนตก, เพลงคนเดียวในล้าน,
เพลงคนนั้นคือเธอ, เพลงมากกว่าได้ยิน, เพลงคิดถึงบ้าน, เพลงวันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ และเพลงหนึ่งเหตุผลของ
คนรอ ดังตัวอย่าง
“เหมือนเดินทางข้างความเหงาเป็นร้อยปี
เหมือนไม่มีวันจะหลุดพ้นไป”
เพลง วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ (ปีพ.ศ.2560)
จากตัวอย่างข้างต้นใช้จะเห็นได้ว่ามีการใช้อุปลักษณ์ คือ คาว่า เป็น ในการเปรียบเทียบว่า เขาต้องอยู่กับ
ความเหงามาเป็นเวลา 100 ปี ไม่หลุดพ้นจากความเหงานี้สักที
3.3 การใช้บุคลาธิษฐาน คือ การให้สิ่งไม่มีชีวิตมีความรู้สึกและการกระทาเช่นเดียวกับ
มนุษย์ พบว่าจานวน 4 เพลง คือ เพลงอยากให้อยู่ด้วยกัน, เพลงเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง, เพลงแทนความคิดถึง และ
เพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“เมื่อปีกแสงจันทร์ โอบถึงหัวใจ
ก็อยากอยู่ใกล้ คนเคยสบตา”
เพลง เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง (ปีพ.ศ.2551)
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จากตัวอย่างข้างต้นใช้จะเห็นได้ว่ามีการใช้บุคลาธิษฐาน คือคาว่า เมื่อปีกแสงจันทร์ โอบถึงหัวใจ คือ การ
สมมติให้แสงจันทร์มีปีก และให้ไปโอบกอดหัวใจ ซึ่งความเป็นจริงแล้วแสงจันทร์เป็นสิ่งไม่มีชีวิต ไม่สามารถโอบกอด
สิ่งใดได้แม้แต่หัวใจ เพราะว่า หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในไม่ได้อยู่ภายนอกจึงไม่สามารถกอดได้นั่นเอง
3.4 การใช้สัญลักษณ์ คือ บางสิ่งที่แทนความหมายบางอย่างมากกว่าตัวมันเอง จาก
การศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบว่ามีการใช้สัญลักษณ์อยู่จานวน 5 เพลง คือ เพลงอย่าปล่อยมือ, เพลงขอเดิน
ด้วยคน, เพลงอย่าพึ่งท้อ, เพลงดอกไม้แห้งกับความทรงจา และเพลงคิดถึงบ้าน ดังตัวอย่าง
“เจอดอกไม้ในหนังสือเล่มเก่า
วันเวลาของเราพรั่งพรูกลับมา”
เพลง ดอกไม้แห้งกับความทรงจา (ปีพ.ศ.2553)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้สัญลักษณ์ของความทรงจา คือ คาว่า ดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรู้สึก
ครั้งเก่า และ หนังสือเล่มเก่า เป็นสัญลักษณ์แทนความรักที่เคยผ่านมา
3.5 การใช้อติพจน์ การกล่าวเกินจริง หรือการใช้อารมณ์เกินจริง พบจานวน 2 เพลง
คือ เพลงหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ กับเพลงแด่คนธรรมดา ดังตัวอย่าง
“ถ้าหากความคิดถึง ฆ่าคนหนึ่งคนให้ตายได้
อยากให้รู้เอาไว้ ว่าฉันคงตายเป็นหมื่น ๆ ครั้ง”
เพลง หากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้ (ปีพ.ศ.2560)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้อติพจน์ว่า ฉันคงตายเป็นหมื่น ๆ ครั้ง โดยนามาใช้ในเรื่องของความคิดถึงว่า
ถ้าหากความคิดถึง ฆ่าคนหนึ่งคนให้ตายได้ คงตายวันละเป็นหมื่น ๆ ครั้ง ซึ่ง เป็นการกล่าวเกินจริง เพราะความจริง
ไม่มีใครตายเป็นหมื่น ๆ ครั้งได้ และความคิดถึงไม่สามารถฆ่าใครได้
3.6 การใช้นามนัย เป็นการใช้คาหรือวลีซึ่งบ่งลักษณะหรือคุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แทนอีกสิ่งหนึ่ง การเรียกชื่อสิ่งหนึ่งโดยนัย พบจานวน 1 เพลง คือ เพลงคิดถึงบ้าน ดังตัวอย่าง
“อยู่ในเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน
มีแต่ผู้คน ก็เหมือนดั่งคนไม่รู้จักกัน”
เพลง คิดถึงบ้าน (ปีพ.ศ.2555)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ นามนัย ที่กล่าวถึง เมืองกรุง ซึ่งหมายถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือเมือง
หลวงของไทย นับได้ว่าเป็นการใช้นามนัย โดยใช้ชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของกรุงเทพมหานครเป็นเมืองกรุงแทน
3.7 การใช้ปฏิทรรศน์ เป็นการนาคาที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือขัดแย้งกัน มา
กล่าว พบจานวน 2 เพลง คือ เพลงเก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง กับเพลงดวงจันทร์บนยอดเขา ดังตัวอย่าง
“ความฝันในใจ
ของเราก็ไม่ต่างกัน
จากในความจริง
เพื่อสิงสู่ในความฝัน”
เพลง เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง (ปีพ.ศ.2551)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ปฏิทรรศน์ โดยมีการนาคาว่า ความจริง ที่หมายถึง เรื่องจริง เรื่องแท้ ไม่ใช่
เรื่องที่สมมติขึ้นมา กับคาว่า ความฝัน ที่หมายถึง การเห็นภาพหรือเรื่องราวเวลาหลับ , การนึกภาพในขณะที่ตื่นอยู่
ซึ่งไม่อาจเป็นจริงได้, การนึกเห็นไปเอง มาใช้คู่กัน โดยทั้งสองคานี้เป็นคาที่มีความขัดแย้งกัน แต่ผู้ประพันธ์นามา
กล่าวได้อย่างกลมกลืน
3.8 การใช้คาถามเชิงวาทศิลป์ เป็นการใช้คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ แต่ถามเพื่อ
เรียกร้องความสนใจหรือกระตุ้นให้คิด พบจานวน 10 เพลง คือ แมงปอปีกบาง,ก่อนจะรักหมดใจ,ขอเดินด้วยคน
,อยากให้อยู่ด้วยกัน,คนเดียวในล้าน,เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง,แทนความคิดถึง ,หากความคิดถึงฆ่าคนได้,วันที่ความเหงา
หาเราไม่เจอ และ หนึ่งเหตุผลของคนรอ ดังตัวอย่าง
“อยากจะมีที่พัก
พอเอาแรงหัวใจ
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ขอพักหน่อยได้ไหม ที่ตรงนี้”
เพลง แมงปอปีกบาง (ปีพ.ศ.2547)
จากตัวอย่างข้างต้นมีการใช้ คาถามเชิงวาทศิลป์ คือ การถามว่า ขอพักหน่อยได้ไหม ณ ที่ตรงนี้ ซึ่งเป็น
คาถามที่ไม่ต้องการคาตอบ
ภาพสะท้อนทางสังคม
สาหรับภาพสะท้อนสังคม ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบ 5 ด้าน คือ ด้านวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ค่านิยม
ความเชื่อ ประเพณี ดังต่อไปนี้
1. ภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิต คือ แนวทางในการดาเนินชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่น เช่น ปัจจัยสี่ใน
ดารงชีวิต ความห่างไกลบ้าน การรอคอย การต้องไปขายแรงงานในเมืองและต่างถิ่นฯลฯ ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้
เมืองพบภาพสะท้อนสังคมด้านวิถี ชีวิตด้านวิถีชีวิต จานวน 7 เพลง คือ อยากให้อยู่ด้วยกัน,คืนนี้ฝนตก,เก็บรักไว้ที่
ปลายรุ้ง,คิดถึงบ้าน,แทนความคิดถึง และหากความคิดถึงฆ่าคนได้ ดังตัวอย่าง
อยู่ในเมืองกรุง ก็คงวุ่นวายและวกวน
มีแต่ผู้คน ก็เหมือนดั่งคนไม่รู้จักกัน
ชีวิตผกผัน คิดถึงบ้าน
มองไปทางใด ก็มีแต่ตึกสูงสวยงาม
แต่ใจคนไม่งาม เหมือนกับคนที่บ้านเรา
เพลง คิดถึงบ้าน (ปีพ.ศ.2555)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า ที่อยู่อาศัย คือ บ้าน หรือ ตึก ที่เอาไว้อาศัยพักพิงในยามเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
จากการทางานซึ่งทุกคนจะปลูกไว้ในบริเวณที่ดินของตนเอง สาหรับบ้านและตึก เป็นที่อยู่อาศัยของคนที่ใช้ชีวิตใน
การทางานอยู่ในเมืองกรุง (กรุงเทพมหานคร) โดยเปรียบเทียบบ้านและตึกว่าแตกต่างกัน โดยกล่าวว่าบ้านที่อยู่อาศัย
ในชนบทนั้นจะเต็มไปด้วยความสงบไม่วุ่นวาย เหมือนกับตึกที่เช่าอยู่ในเมืองกรุงว่าถึงแม้จะสวยงามแต่ก็เต็มไปด้วย
ความวุ่นวายและวกวน
2. ภาพสะท้อนสังคมด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการผลิต การจาหน่ายจ่ายแจก
และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชนและท้องถิ่น เช่น ความยากจนในการดาเนินชีวิต ในบทเพลงเพื่อชีวิตของ
ไม้เมือง พบด้านความยากจนในการดาเนินชีวิต ด้วยสภาพปัญหาความยากจนของคนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่สามารถจะ
เลือกประกอบอาชีพได้ จึงจาเป็นต้องต่อสู้ อดทนเพื่อวันที่ดี เพราะ ความยากจนบังคับ พบภาพสะท้อนสังคมด้านวิถี
ชีวิตด้านเศรษฐกิจ จานวน 3 เพลง คือ ดังบทเพลง
เหนื่อยหน่อยนะคนดี
รับหน้าที่ ยิ่งใหญ่
แบกครอบครัวไว้
ชูให้พ้นความจน
นานวันไม่เคยท้อ
เกินรอไม่เคยบ่น
ทนอีกไม่กี่ฝน เราคงได้มีกิน
เพลง อย่าพึ่งท้อ (ปีพ.ศ.2549)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า มีการเข้ามาหางานทา เพราะ มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทางครอบครัวที่ยากจน
โดยทางานอย่างอดทน ไม่ย่อท้อ เพื่อให้ครอบครัวมีกินและหลุดพ้นจากความจนนี้
3. ภาพสะท้อนสังคมด้านความเชื่อ ความเชื่อ เป็นสิ่งที่มนุษย์ยึดถือว่าจะช่วยบันดาลให้เกิดสิ่งที่ตนเอง
ปรารถนา โดยการแสดงออกด้วยการให้ความเคารพ บูชา มีคุณค่าทางจิตใจ และสืบทอดต่อ ๆ กันมา ซึ่งความเชื่อ
ในมนุษย์นั้นมีหลายอย่าง เช่น ความเชื่อเรื่อง ไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องการทาบุญ ความเชื่อเรื่องโชคชะตา เป็น
ต้น ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง พบภาพสะท้อนทางสังคมดด้านความเชื่อ 2 ลักษณะ ดังนี้
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3.1 ความเชื่ อ เรื่ อ งโชคชะตา โชคชะตา คื อ ความเป็ น ไปของชี วิ ต ที่ อ ยู่ เ หนื อ การควบคุ ม
ไม่สามารถกาหนดและกะเกณฑ์ให้เป็นไปตามที่ใจตนเองปรารถนาได้ และเมื่อโชคชะตากาหนดมาให้แล้วต้อง
ยอมรับโดย
มิอาจฝืนได้ ดังที่ปรากฏอยู่ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมืองจานวน 2 เพลง คือ อีกครึ่งหนึ่งของฝัน และ
วันที่ความเหงาหาเราไม่เจอ ดังตัวอย่าง
ครั้งแรกที่เจอรู้สึกเหมือนเคยเห็นเธอมาก่อน
มีเหตุสังหรณ์ว่าเธอกับฉันเคยคบ...กันมา
ทั้งที่ความจริงแค่ไม่กี่ครั้ง ที่เราพบหน้า
รู้สึกว่าถูกชะตาเหมือนกับว่าใจเราคุ้นเคย
เพลง อีกครึ่งของฝัน (ปีพ.ศ.2550)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า การเจอกันครั้งแรกแต่ทาไมรู้สึกเหมือนเคยคบกัน ทั้งที่พบหน้ากันเพียงไม่กี่ครั้ง
และรู้สึกถูกชะตา เหมือนกับว่าโชคชะตากาหนดมาเช่นนั้น
3.2 ความเชื่อเรื่องศาสนา ศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คนไทยมีความศรัทธาและเสื่อมใส
ต่อพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ความเชื่อเรื่องภพชาติ วันสิ้นโลก ปรากฏอยู่ในบท
เพลงเพื่อชีวิตของไม้เมืองจานวน 3 เพลง คือ ดวงจันทร์บนยอดเขา แด่คนธรรมดาและ อีกครึ่งหนึ่งของฝัน ดัง
ตัวอย่าง
กายเฮานี้กะอยู่บ่ได้เฮิง บ่มีหยังมาเสริม ฮอตมื้อกะโรยรา
สุขที่เเท้จริงอยู่ที่โตเฮา พอถึงเวลา มันกะต้องจากกัน
เพลง ดวงจันทร์บนยอดเขา (ปีพ.ศ.2564)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า คนเรามีความเชื่อเรื่องศาสนา ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนว่า ร่างกายของเรานั้น
อยู่ไม่นาน เมื่อถึงเวลาก็โรยราไปตามสัจธรรม และการที่จะมีความสุขได้นั้นก็อยู่ที่ตัวเราเช่นกัน
4. ภาพสะท้อนสังคมด้านค่านิยม ค่านิยมเป็นความเชื่อถือของคนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่าง ที่
กลุ่มยอมรับพึงปฏิบัติ เป็นสิ่งที่คนสนใจ สิ่งที่คนปรารถนาจะได้ ปรารถนาจะเป็น เป็นสิ่งที่คนถือว่าบังคับ ต้องทา
ต้องปฏิบัติ จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมด้านค่านิยมที่ปรากฏในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง มีดังนี้
4.1 ค่านิยมด้านความรัก จะนิยมเลือกคนรักหรือคู่ครองโดยผ่านความเห็นชอบของญาติผู้ใหญ่
และพ่อแม่ทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ในบทเพลงของไม้เมืองยังแสดงให้เห็นว่าความรักเป็นสิ่งที่ช่วยขั บเคลื่อนพลังใจ
หรือเป็นยาชูกาลังชั้นเยี่ยมให้มีกาลังใจในการใช้ชีวิต พบจานวน 11 เพลง คือ อย่าปล่อยมือ,แมงปอปีกบาง,ก่อนรัก
จะหมดใจ,ขอเดินด้วยคน,อีกครึ่งของฝัน,คนเดียวในล้าน,คนนั้นคือเธอ ,มากกว่าได้ฝัน ,หนึ่งเหตุผลของคนรอ และ
ดอกไม้แห้งกับความทรงจา ดังตัวอย่าง
หากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไว้
คงหลงทางไปไหน แล้วตั้งนาน
ชีวิตต้องผจญ พายุฝนภัยพาล
ใจบาง ๆ มันต้านทานไม่ไหว
เพลง อย่าปล่อยมือ (ปีพ.ศ.2547)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า เมื่อมีคนใดคนหนึ่งที่กาลังจะประสบกับปัญหาต่าง ๆ ก็จะมีคนหนึ่งที่ช่วยดึงอีก
คนหนึ่งไว้ แสดงให้เห็นถึงความอดทนที่อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา แล้วก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไปได้
5. ภาพสะท้อนสังคมด้านประเพณี ประเพณีถอื เป็นสิ่งสาคัญที่บุคคลในสังคมได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน
จากรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง เพราะประเพณีแสดงถึงความเจริญงอกงาม และถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสังคม อัน
แสดงถึงความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันตลอดจนสะท้อนภาพชีวิตของสังคมนั้น ๆ ปรากฏอยู่ในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้
เมืองจานวน 1 เพลง คือ แทนความคิดถึง ดังตัวอย่าง
นับแม้เพียงเศษนาที คอยวันที่กลับมาเจอ
ไม่เห็นก็ห่วงเสมอ ถามถึงเธอในใจยามเหงา
เปิดดูหรือยัง ข้อความมือถือส่งไป
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เสื้อยืดของขวัญปีใหม่ ลองใส่ดูบ้างหรือเปล่า
เพลง แทนความคิดถึง (ปีพ.ศ.2560)
จากบทเพลงจะเห็นได้ว่า วัน ปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม ถูกกาหนดในสมัย หลวงวิจิ ต รวาทการ โดย
กาหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป ในประเพณีวันขึ้นปีใหม่เป็นสิ่งที่คนทุกภาคถือปฏิบัติ
เป็นธรรมเนียมทุกปี มีกลับไปเยี่ยมบ้านตามเทศกาล มี การซื้อของขวัญให้คนที่รักในประเพณีวันปีใหม่ ซึ่งยังเป็นที่
นิยมทากันในสังคมปัจจุบัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึ ก ษากลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาและภาพสะท้ อ นสั ง คมในบทเพลงเพื่ อ ชี วิ ต ของไม้ เ มื อ ง
ช่วงปี พ.ศ.2547-2564 ในด้านการใช้คา การใช้สานวน การใช้โวหารภาพพจน์ และภาพสะท้อนสังคมในเรื่องของวิถี
ชีวิต เศรษฐกิจ ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมือง จานวน 20 เพลง
พบว่ามีการใช้คา การใช้สานวน และการใช้โวหารภาพพจน์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่ มผู้ฟังเป็นวัยคนทางาน เพราะ มี
ค่านิยมในการใช้คา การใช้สานวน และการใช้โวหารภาพพจน์จานวนมาก และในเนื้อหาของเพลงก็จะเป็นแนวเพื่อ
ชีวิต ให้กาลังใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะให้กาลังใจเกี่ยวกับการทางาน ความรัก ฯลฯ สอดคล้องกับสุรชัย จันทิมาธร
(2535) ที่กล่าวถึงส่วนภาพสะท้อนสังคม พบว่ามีภาพสะท้อนสังคมด้านวิถีชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านความเชื่อ ด้าน
ค่านิยม ด้านประเพณี นอกจากนี้สามารถสรุปได้ว่า กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิต
ของไม้เมือง ช่วงปีพ.ศ.2547-2564 พบกลวิธีการใช้ภาษา พบด้านการใช้คามากที่สุด คื อ พบการใช้คาในเรื่องของ
การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะจานวน 11 เพลง สอดคล้องกับอลิสา เลี้ยงรื่นรมย์ (2549) ที่กล่าวว่า “การใช้คาสัมผัส
ทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระช่วยให้บทเพลงมีความไพเราะ และสร้างอารมณ์ความรู้สึก ร่วมให้แก่ผู้ฟังได้อย่าง
ชัดเจน และด้านที่พบน้อยที่สุด มีอยู่ 2 ด้าน คือ ด้านการใช้สานวนใหม่โดยแปลงจากสานวนเดิม และด้านการใช้
โวหารภาพพจน์เรื่องการใช้นามนัย โดยพบ 1 เพลง ส่วนภาพสะท้อนสังคม ด้านที่พบมากที่สุด คือ ภาพสะท้อน
สังคมด้านค่านิยม มีอยู่จานวน 10 เพลง และด้านที่พบน้อยที่สุด คือ ภาพสะท้อนสังคมด้านประเพณี พบ 1 เพลง
สอดคล้องกับบุญยงค์ เกศเทศ (2525, หน้า 97) กล่าวว่า ยิ่งนับวันวรรณกรรมเพลงก็จะมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก
ผู้ประพันธ์ได้ พยายามหยิบยกปัญหาชีวิต ความเป็นอยู่ของคนทุกระดับสังคมเศรษฐกิจการเมือง การประกอบอาชีพ
ตลอดจนในวงธุรกิจ ออกมาตีแผ่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึ ก ษากลวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาและภาพสะท้ อ นสั ง คมในบทเพลงเพื่ อ ชี วิ ต ของไม้ เ มื อ ง ช่ ว งปี
พ.ศ.2547-2564 ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมในบทเพลงเพื่อชีวิตของไม้เมืองมีความน่าสนใจ
ควรมีการศึกษาต่อไปในอนาคต เพื่อให้เห็นพัฒนาการของการใช้ภาษา วรรณศิลป์ และภาพสะท้อนสังคม ที่ปรากฏ
อยู่ในเพลง
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนสังคมของนักร้องเพลงเพื่อชีวิต ในช่วง
ปี พ.ศ.2547-2564 เพื่อดูภาษาและภาพสะท้อนทางสังคมที่ปรากฏในช่วงเวลานั้น
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การออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
short cartoon design from the slogan of KamphaengPhet Province for children
พีระพงษ์ จันทร์อ่อน1 พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์2 และณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร2
Peerapong Chanon1, Pojtom Narongwit2 and Nutthikan Pinjural2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
วิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คาขวัญประจาจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร อันได้แก่ กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงล้าค่า ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ผ่านทางการนาเสนอเกี่ยวกับ ตัวละครที่ได้ท่องเที่ยวไปยัง
สถานที่และพบเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับคาขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร โดยออกแบบตัวละครให้มี
ความน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบสาหรับเด็ก และผลจากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่า
การ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อเรื่องให้มี
ความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการนาเนื้อเรื่องที่มี
ความน่าตื่นตาตื่นใจสาหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้น รูปแบบของการ์ตูนสั้นสาหรับเด็กมีลายเส้นที่
เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสาหรับแด็ก แต่เนื้อหาบางช่วงมีการเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจานวนมาก ซึ่งอาจ
ทาให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ จานวนหน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย คาขวัญกาแพงเพชร” มี
ความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซึ่งถือว่าไม่สั้นและไม่ยาวจนเกินไปสาหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุป
เนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ บรรยากาศของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กใน
ยุคก่อน ตัวละครหลักที่ดาเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ทา
ให้ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่
ควรให้ตัวละครหลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และ
รูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคเก่า -ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนสาหรับเด็ก มีการลดทอน
รายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย อ่านง่าย และเข้าใจง่าย
คาสาคัญ: การ์ตูนสั้น / คาขวัญ / จังหวัดกาแพงเพชร
Abstract
The objectives of this research are 1) to design a short cartoon. from the motto of
Kamphaeng Phet Province for children for use as a learning medium for Kamphaeng Phet province
slogans. The researcher came to conclusions about Kamphaeng Phet province slogans, namely,
Amulets, City of Strong people, precious light amulets, large laterite, sweet egg bananas, and
buffalo oil. famed world heritage Through the presentation of the characters who travel to places
and find events about various stories connected with the motto of Kamphaeng Phet Province. By
designing the characters to be interesting and pleasing to children. And the results of the evaluation
by design experts found that short cartoons are interesting in telling the story about the motto of
Kamphaeng Phet Province. But the story should be developed to be more interesting. More than
an alien journey This may use other methods of storytelling, or incorporating a story that is more
exciting for children to play a greater part in the story. The format of the children's short cartoon
has simple lines. and the use of language that is easy to understand for DAG but some parts of the
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story are told with a lot of characters. This may cause the target audience who are children to not
pay attention. The number of pages of the short cartoon “Luka Dalui Kamphaeng Phet Slogan” is
23 pages long, which is not too short and not too long for children aged 9-12 to be able to read.
And there is an interesting summary of the content at the end of the cartoon. The atmosphere of
the story is simple, pleasing to the eye and reflects the children's cartoons of the past. The main
character in the story, "Luka", is an interesting alien. and have a fantasy Make it attractive to a group
of young readers. In terms of character design, the design is simple and easy to understand. But
the main character should have skills. or other elements that help promote the main character to
stand out even more And the lines are simple, similar to Japanese cartoons in the old - today. that
is a cartoon for children Some details have been reduced. To make it a children's cartoon that is
easily accessible, easy to read and easy to understand.
Keywords: short cartoons / slogans / Kamphaeng Phet Province
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่นับว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัย
ทวารวดี เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายเมือง เช่น เมืองชากังราว นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร และเมืองคณฑี
นอกจากนี้เมืองกาแพงเพชรยังเป็นเมืองที่สองที่สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชได้ครองเมือง มีบรรดาศักดิ์เป็น "พระ
ยาวชิรปราการ" ต่อมาในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนเมืองกาแพงเพชรเป็นจังหวัดกาแพงเพชรประวัติความเป็นมา :
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นที่ตั้งของเมืองเก่าที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี เคยเป็นเมือง
เก่าที่นับว่ามีความสาคัญทางประวัติศาสตร์และเจริญรุ่งเรืองมาช้านานตามประวัติศาสตร์ กล่าวว่า กาแพงเพชรเป็น
เมืองหน้าด่านของสุโขทัยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง เดิมเรียกชื่อว่า "เมืองชากังราว" กาแพงเพชรเป็นเมืองหน้าด่าน
รับศึกสงครามในอดีตอยู่เสมอ จึงเป็นเมืองยุทธศาสตร์มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น ว่าเป็นเมืองที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์มากมาย เช่น กาแพงเมือง คูเมือง ป้อมปราการ วัดโบราณ มีหลักฐานให้สันนิษฐานว่าเดิมเคยเป็นที่ตั้ง
ของเมือง 2 เมือง สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ว่าเมืองหนึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก มีพระมหาธาตุ
อยู่ ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเมืองเดิมที่เรียกชื่อว่า “ชากังราว” พระเจ้าเลอไท กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์สุโขทัย เป็น
ผู้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1890 ต่อมามีการสร้างอีกเมืองหนึ่งทางฝั่งตะวันตกเช่นกัน เมืองนี้ปรากฏชื่อในจารึก
ของพระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์สุโขทัยได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นว่า เมืองนครชุม เป็นเมืองที่มี
วัดวาอารามใหญ่โตหลายวัด เป็นฝีมือสร้างครั้งสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีอยู่หลายวัด ต่อมาเกิดเกาะขึ้นตรงกลาง
หน้าเมืองนครชุม สายน้าเปลี่ยนทางเดินไปทางทิศตะวันตก ทาให้เมืองนครชุมเป็นเมืองดอน จึงได้ย้ายมาสร้างเมือง
ใหม่ทางฝั่งตะวันออกตรงข้ามกัน เมืองที่สร้างใหม่นี้มีป้อมกาแพงมั่นคงแข็งแรงไว้ต่อสู้ข้าศึก มีลาน้าทั้งเก่าและใหม่
เป็นคูเมือง คงเห็นว่าเป็นเขื่อนขันธ์ที่มั่นคง จึงให้ชื่อว่า เมืองกาแพงเพชร ครั้นเมื่ออานาจของกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมลง
พระเจ้าอู่ทองสามารถตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นเมืองเอกทางใต้ได้ และ พอถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (พลั่ว) รัชกาล
ที่ 3 แห่ง กรุงศรีอยุธยา พระองค์สามารถยกทัพมาตีกรุงสุโขทัยได้ จากสงครามนี้ทาให้เขตปกครองของสุโขทัยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 อาณาเขต คือ เมืองชากังราว (กาแพงเพชร) ระแหง (ตาก) และพระบาง (นครสวรรค์) เมืองทางฝั่งแม่น้า
ปิงถูกแบ่งเป็นเขตหนึ่ง และเมืองสุโขทัย สองแคว สวรรคโลก พิจิตร เมืองทางฝั่งแม่น้ายมและน่านอีก (สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร, 2559)
ปั จ จุ บั น จั ง หวั ด ก าแพงเพชรเป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ห่ ง หนึ่ ง เพราะมี
โบราณสถานเก่าแก่ซึ่งก่อสร้างด้วยศิลาแลงหลายแห่งรวมอยู่ใน " อุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร" ที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ขึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลก เมื่ อ วั น ที่ 12 ธั น วาคม 2534 จั ง หวั ด ก าแพงเพชรถึ ง จะถู ก กว่ า ว่ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วถ้านึกถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เมืองโบราณใน
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ปัจจุบัน ก็จะนึกถึงจังหวัดใหญ่ๆ เช่น จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอยุธยาทาให้นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่มองข้ามจังหวัด
กาแพงเพชรซึ่งเป็นจังหวัดเล็กและเป็นเมืองทางผ่านของภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งในแง่ของการท่องเที่ยว จากเหตุผล
ดังกล่าว พบว่าได้ว่า หนังสือการ์ตูนที่นาเข้าจากต่างประเทศในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น เกาหลีหรือ อเมริกา ล้วน
ได้ นาเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการออกแบบ และพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการ์ตูน โดยนาวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา สร้างสรรค์ผ่านหนังสือการ์ตูน ทาให้ผลงานการ์ตูนประเทศดังกล่าวมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
และได้รับความนิยมกันอย่าง แพร่หลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเติบโต
ในงานวิจัยชิ้นนี้จึงได้เล็งเห็นความสาคัญของทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดกาแพงเพชร ที่ถ่ายทอดผ่านคาขวัญ
ประจาจังหวัดกาแพงเพชร โดยการประยุกต์ให้ สามารถถ่ายทอดทุนทางวัฒนธรรมและดึงดูดความสนใจของเยาวชน
ในรู ป แบบของหนั ง สื อ การ์ ตู น ซึ่ ง ถื อ เป็ น ช่ อ งทางหนึ่ ง ในการเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
กาแพงเพชรให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชรเกิดการรับรู้ด้าน วัฒนธรรมให้น่าสนใจเพราะ
นอกจากความ สามารถในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น และสามารถนาเสนอ เนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการ
เรียนรู้แล้วยังสามารถสร้างความสนุกให้กับคนดูได้ทุกเพศทุกวันอีกด้วย
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญ
จังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก อันเป็นการส่งเสริมความรู้ที่สาคัญสาหรับเด็กผ่านการ์ตูนที่สะท้อนคาขวัญประจา
จังหวัดกาแพงเพชร ซึ่งเป็นข้อมูลในการออกแบบบท เนื้อเรื่อง ในการออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัด
กาแพงเพชรสาหรับเด็ก ให้เป็นที่เป็นสื่อถึงจุดเด่นและสถานที่สาคัญของกาแพงเพชรสามารถต่อยอดในการนา
ผลงานสู่การประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมการเรียนรู้คาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร เช่น การนาไปใช้ ต่อยอดในสื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก สาหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้คาขวัญ
ประจาจังหวัดกาแพงเพชร
กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้วิจัยมีแนวคิดในการเขียนการ์ตูนสั้นจาก คาขวัญ จังหวัดกาแพงเพชรสาหรับ เด็กสาหรับองค์ประกอบ
ด้านศักยภาพในการดึงดูดใจด้านการเรียนรู้สาหรับเด็กที่มีต่อวัฒนธรรมมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
1) ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง
2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
3) ความยาวของจานวนหน้า
4) บรรยากาศของเรื่อง
5) ความน่าสนใจของตัวละคร
6) ความสวยงามของลายเส้น
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
สาหรับเด็ก ได้แก่ ข้อมูลด้านการออกแบบการ์ตูนสั้น จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและการ์ตูน ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ข้อมูลด้านการออกแบบการ์ตูนสั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อและการ์ตูน จานวน 5 คน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ์ตูน จานวน 5 คน ซึ่งเป็น
รายละเอียดและข้อเสนอแนะในการออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร สาหรับเด็ก
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วยข้อมูลจากเอกสารเอกสาร ตารา เว็ปไซค์ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา
และรายละเอียดของคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร ประกอบไปด้วยคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สร้างขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ และ
นามาสร้างเป็นเครื่องมือในการดาเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. แบบสั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ กี่ ย วกั บ แนวทางการออกแบบการ์ ตู น สั้ น จากค าขวั ญ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร เป็นเครื่องมือการสังเคราะห์โดยการพิจารณาข้อมูลที่เป็นเนื้อหาสาคัญในหัวข้อที่ทาการศึกษา และสรุป
ข้อมูลโดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการวางเนื้อเรื่อง
2. แบบประเมินรูปแบบการ์ตูนสั้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งเป็นเครื่ องมือ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลปฐมและทุติยภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญ
จังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 1) แบบวิเคราะห์ทุติยภูมิ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
3) แบบประเมินความพึงพอใจบุคคลทั่วไป
ขั้นตอนที่ 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัย
ที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ในการออกแบบการ์ตูนสั้นแบบวิเคราะห์ทุติยภูมิ
ขั้นตอนที่ 5 สรุปข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิ โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจั งหวัด
กาแพงเพชรสาหรับเด็ก
ขั้นตอนที่ 6 ปฏิบัติการออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก
ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เชี่ยวชาญแนะนาในเป็นไปได้มากที่สุด
ขั้นตอนที่ 9 ดาเนินการเผยแพร่การ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็กทางสื่อออนไลน์
ขั้นตอนที่ 10 อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ 1) แบบวิเคาระห์ขอ้ มูลทุติยภูมิ 2) แบบประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ มาทาการวิเคราะห์ซึ่งมีการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การสรุ ป ผลข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ พิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เนื้ อ หาส าคั ญ ในหั ว ข้ อ ที่ ท าการศึ ก ษาตาม
หลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดในการออกแบบการ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก และสรุปข้อมูล
โดยย่อ ให้เป็นข้อมูลที่ง่ายต่อการประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้การ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัด
กาแพงเพชรสาหรับเด็กจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตามกรอบแนวคิดในการออกแบบ วิเคราะห์โดยการ
บรรยายและสรุปผลข้อมูลในเชิงพรรณนา
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ผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์ข้ อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับแนวทางการออกแบบการ์ ตูนสั้น จากคาขวัญ จังหวัด
กาแพงเพชร

จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสามารถจาแนกสาระสาคัญ ได้ทั้งหมด 7 คา รายละเอียด
ดังนี้
1) กรุพระเครื่อง หมายถึงกาแพงเพชรเป็นเมืองโบราณ และได้รับยกย่องจากองค์การสหประชาติ ให้
เป็นเมืองมรดกโลก ร่วมกับสุโขทัย ศรีสัชนาลัย ดังนั้นกาแพงเพชร จึงมีวัดโบราณมากมาย ทั้งในเมืองและนอกเมือง
กว่า หนึ่ง ร้อยวัด แต่ละวัดมีกรุพระเครื่อง มีพระเครื่องนับร้อยพิมพ์ แต่ละพิมพ์มีจ านวนมหาศาล พระเครื่อง
กาแพงเพชร ที่มีชื่อเสียง อยู่ในเบญจภาคี คือพระซุ้มกอ และ พระกาแพงลีลาเม็ดขนุน ซึ่งสองพิมพ์นี้อาจใช้แทนกัน
ได้ ดังนั้น ทุกแห่งของแผ่นดินกาแพงเพชรจึงเต็มไปด้วย กรุพระเครื่อง (เทพ กาแพง, 2552 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
2) เมืองคนแกร่ง หมายถึงกาแพงเพชร มีชื่อเสียงมากเพราะประชาชนชาวกาแพงเพชร เข้มแข็ง เป็น
เมืองสาคัญของอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรอยุธยา การจะพิชิตเมืองหลวงได้ จะตั้งผ่านเมืองกาแพงเพชรให้ได้
กาแพงเพชรจึงเต็มไปด้วยบ่อเหล็ก เตาถลุงเหล็กมากมาย ในการทาอาวุธ เพื่อการต่อสู้ ในทุกยุคสมัย กาแพงเพชร
เป็นแหล่งกาเนิดของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ผู้ก่อตั้งกรุงสุโขทัย และพระเจ้าอู่ทองผู้ก่อตั้งกรุงศรี
อยุธยา และเจ้าเมืองกาแพงเพชรทุกท่าน ได้รับพระราชทานนามว่า พระยารามรณรงค์ สงคราม ซึ่งหมายถึง กล้า
หาญในการสงครามราวกับพระราม (จรรยา ประชิตโรมรัน ,2548 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
3) พระแสงล้าค่า หมายถึงพระแสงราชศัสตราประจาจังหวัดกาแพงเพชร (ด้ามและฝักทองคา) ซึ่งมี
เพียงองค์เดียวในประเทศไทย เป็นสิ่งล้าค่าและมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร จึงขอเสนอเพิ่มคา
ขวัญจังหวัดกาแพงเพชร โดยเพิ่มคาว่า "พระแสงฯ ล้าค่า" ลงในคาขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นประวัติศาสตร์
และให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสาคัญในการเชิดชูมรดกล้าค่าของจังหวัดกาแพงเพชร ไทย (โรม บุนนาค,
2562 ; สันติ อภัยราช, 2560)
4) ศิ ล าแลงใหญ่ หมายถึ ง ก าแพงเพชร เป็ น เมื อ งโบราณที่ โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ล้ ว น
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยศิลาแลง ในอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เต็มไปด้วยบ่อศิลาแลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่
โบราณสถานวัดพระนอน มีเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หนากว่า หนึ่งเมตร สูงกว่า หกเมตร หนักกว่า สามสิบ ตัน มี
จานวนมาก คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเห็นว่า เป็นเสาศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และเป็นหนึ่งเดียวในโลก (กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์, ม.ป.ป ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
5) กล้วยไข่หวาน หมายถึง กาแพงเพชร มีกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่นิยมผู้บริโภคกันทั่วไป เนื่องจากมี
รสชาติดี ลักษณะการเรียงตัวของผลและสีผลสวยสะดุดตา ปัจจุบันส่งออกจาหน่ายต่างประเทศมากขึ้น ตลาดที่
สาคัญคือ จีน และฮ่องกงกล้วยไข่เป็นพืชที่สามารถปลูกได้แทบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการการ
ผลิตเพื่อให้ได้ทั้งปริมาณ และผลผลิตตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ตลาดต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรับประทาน
กล้วยไข่ คู่กับกระยาสารท นับว่าเป็นภูมิปัญญาสาคัญของเมืองกาแพงเพชร ทาให้เกิดงานประเพณี สารทไทยกล้วย
ไข่เมืองกาแพงขึ้น กล้วยทารายได้และชื่อเสียงให้กับกาแพงเพชรมากมาย (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาแพงเพชร,
2559 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
6) น้ามันลานกระบือ หมายถึง กาแพงเพชร มีทรัพยากร ที่ล้าค่าอยู่ภายใต้พื้นดินคือน้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ ซึ่งมีการ ขุดเจาะ ตั้งแต่ วันที่ 11 กันยายน ปีพุทธศักราช 2524 จึงเป็นจุดเริ่มต้น ของแหล่งน้ามันสิริกิติ์
นามพระราชทาน น้ ามั น ดิ บ ที่ ขุ ด ได้ ที่ อ าเภอลานกระบื อ เรี ย กว่ า น้ ามั น ดิ บ เพชรสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแหล่งน้ามันสิริกิติ์ เมื่อวันวันที่ 12 มกราคม
2526 น้ามันลานกระบือ ได้รับสัมปทานจากบริษัทไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่นแอนโปรดักชั่น มาตั้งแต่พุทธศักราช
2522 ? 2546 ผลิ ต น้ ามั น ได้ ค รบ 150 ล้ า นบาร์ เ รล ในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ปตท.ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตเลี ย ม จ ากั ด
(มหาชน) ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทไทยเชลล์ คนไทยจานวนมากรู้จักกาแพงเพชรเพราะ บ่อน้ามันลานกระบือ (วิกิ
พีเดีย สารานุกรมเสรี, ม.ป.ป ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
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7) เลื่องลือมรดกโลก หมายถึงโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เป็นงานสถาปัตยกรรม
ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ทั้งในด้านการใช้วัสดุศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้าง รูปแบบทางศิลปกรรมเป็นของแท้ดั้งเดิมที่
แสดงถึงฝีมือและความเชื่อของบรรพชนในอดีต ตลอดจนโบราณสถานรวมกลุ่มหนาแน่นในบริเวณป่าธรรมชาติ ซึ่ ง
ยังคงบรรยากาศพุทธสถานเขตอรัญวาสีดังเช่นในอดีต ดังนั้นคณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดก
ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารคือ เมือง
ศรีสัชนาลัย และเมืองกาแพงเพชรเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีพุทธศักราช 2534 (จักรพงษ์ คาบุญเรือง,
2561 ; สันติ อภัยราช, ม.ป.ป.)
จากนั้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการเรียบเรียงเนื้อหาสาคัญของคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อร้อยเรียงเป็น
ข้อมูลสาหรับการออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็กโดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์เนื้อหาเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการนาเสนอ ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการนาเสนอการ์ตูนสั้น
คาขวัญ
กรุพระเครื่อง

เมืองคนแกร่ง

พระแสงล้าค่า

อธิบายข้อมูล
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นจังหวัดที่มีกรุ
พระเครื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทย มีพระเครื่องหรือพระพิมพ์นับพัน
พิ ม พ์ พระที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุ ด ของ
จังหวัดกาแพงเพชร คือ พระซุ้มกอ พระ
เครื่องที่ศักดิ์สิทธิ์หนึ่งในเบญจภาคีของ
ประเทศไทย
จังหวัดกาแพงเพชรเป็นเมืองแห่งนักรบ
นักสู้ เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในการสงคราม
ประชาชนทาสงครามอย่างเข้มแข็ง เจ้า
เมืองกาแพงเพชรทุกคนได้รับพระนาม
ว่ า พระยารามรณรงค์ ส งคราม ซึ่ ง
หมายความว่ า มี ค วามกล้ า หาญใน
สนามรบในสงครามราวกับพระราม มี
พระยาวชิรปราการ เป็นคนแกร่งแห่ง
เมืองกาแพงเพชร
พระแสงราชศั ส ตราประจ าจั ง หวั ด
กาแพงเพชร (ด้ามและฝักทองคา) ซึ่งมี
เพียงองค์เดียวในประเทศไทย เป็นสิ่ง
ล้ าค่ า และมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประวั ติ
ศาสตร์จังหวัดกาแพงเพชร จึงขอเสนอ
เพิ่ ม ค าขวั ญ จั ง หวั ด ก าแพงเพชร โดย
เพิ่มคาว่า "พระแสงฯ ล้าค่า" ลงในคา
ขวั ญ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ และให้ ช นรุ่ น หลั ง ได้
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในการเชิ ด ชู
มรดกล้าค่าของจังหวัดกาแพงเพชร

แนวทางการนาเสนอ
น าเสนอผ่ า นพระเครื่ อ งที่ ที่ โ ด่ ง ดั ง ของ
จังหวัดกาแพงเพชร ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเบญ
ภาคีของพระเครื่อง ซึ่งได้แก่ พระซุ้มกอ
นามาเล่าประวัติให้ตัวเอกได้ เรียนรู้เข้า
กรุพระเครื่อง หรือพระซุ้มกอของจังหวัด
กาแพงเพชร
น าเสนอผ่ า นการเล่ า ย้ อ นเวลาของตั ว
ละครหลัก ไปในยุค สมัยกรุง ศรีอยุ ธ ยา
และแสดงให้เห็นภาคศึกสงคราม ของคน
สมัยก่อนของจังหวัดกาแพงเพชรที่ได้ขึ้น
ชื่อว่า เมืองคนแกร่ง และยังได้เจอพระ
ยาวชิรปราการจึงได้เล่าประของพระยาว
ชิรปราการแล้วจึงได้ย้อนเวลากลับไปยัง
ปัจจุบัน
นาเสนอผ่านการเล่าของตัวละครหลักที่
ได้ แ อบเข้ า ในศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด
กาแพงเพชรโดยใช้ของวิเศษทาการเข้า
ไปสารวจแอบดูพระแสงราชศัตราประจา
จั ง หวั ด ก าแพงเพชรและสื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ที่มาของพระแสงราชศัสตราว่าเป็นของ
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงพระกรุ ณ าโปรด
เกล้าฯ พระราชทานพระแสงราชศัสตรา
และได้ มี ก ารสื บ ทอดต่ อ มาจนถึ ง ศู น ย์
ราชการจังหวัดกาแพงเพชร
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ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการนาเสนอการ์ตูนสั้น (ต่อ)
คาขวัญ
ศิลาแลงใหญ่

กล้วยไข่หวาน

น้ามันลานกระบือ

เลื่องลือมรดกโลก

อธิบายข้อมูล
ก าแพงเพชร เป็ น เมื อ งโบราณที่
โบราณสถานและโบราณวั ต ถุ ล้ ว น
สร้างสรรค์ขึ้นด้วยศิลาแลง ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร เต็มไปด้วย
บ่ อ ศิ ล าแลง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ที่
โบราณสถานวัดพระนอน มีเสาศิลาแลง
ขนาดใหญ่ หนากว่า หนึ่งเมตร สูงกว่า
หกเมตร หนักกว่า สามสิบตัน มีจานวน
มาก คณะวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น เสา
ศิลาแลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และ
เป็นหนึ่งเดียวในโลก
จังหวัดกาแพงเพชรมีกล้วยไข่เป็นพืช
เศรษฐกิจที่สาคัญที่สุดของจังหวัด ทา
ให้คนทั่วไปเรียกจังหวัดกาแพงเพชรว่า
เมื อ งกล้ ว ยไข่ และกล้ ว ยไข่ เ มื อ ง
กาแพงเพชร เป็นกล้วยไข่ที่มีรสดีที่สุด
ในประเทศไทย ท ารายได้ ใ ห้ จั ง หวั ด
กาแพงเพชรมากและทาให้เกิดประเพณี
สารถไทยกล้วยไข่เมืองกาแพงเพชรขึ้น
จั ง หวั ด ก าแพงเพชรเป็ น แหล่ ง ผลิ ต
น้ามันที่สาคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ในเขตอ าเภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีอาณาเขตของบ่อน้ามัน
ในพื้นที่กว่า 25 ตารางกิโลเมตร มีกาลัง
ผลิ ต เพี ย งพอกั บ ต้ น ทุ น น้ ามั น ลาน
ก ร ะ บื อ ท า ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชรเป็ น อย่ า งมาก ในฐานะ
เมื อ งที่ มี เ ศรษฐกิ จ ที่ ดี เมื อ งหนึ่ ง ของ
ประเทศไทย
มีอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชรซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นบัญชี
เป็ น มรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรมจาก
คณะกรรมการมรดกโลกเป็นเมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และธรรมชาติ
ป่ า เขา น้ าตก ป่ า ไม่ ขุ น เขา ที่ ง ดงาม
ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี
2534

แนวทางการนาเสนอ
น าเสนอผ่ า นการเล่ า การย้ อ นเวลา
กลับมาในยุคปัจจุบันแล้วย่านพาหนะที่
ล ง ม า ที่ อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ จั ง ห วั ด
ก าแพงเพชรและได้ มี ก ารส ารวจและ
สื บ ค้ น ว่ า ศิ ล าแหงใหญ่ ส ร้ า งมาจากแม่
รั ง เป็ น วั ส ดุ ใ นธรรมชาติ อ ย่ า งหนึ่ ง มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ หิ น สี แ ดง ส้ ม หรื อ
น้าตาลเข้ม มีรูพรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มี
ความส าคั ญ ในการก่ อ สร้ า งในอดี ต
เนื่องจากมีความอ่อนนุ่มและมีความแข็ง
พอสมควรสร้ า งเป็ น วิ ห ารพระนอนใน
อุทยานแห่งชาติ
นาเสนอผ่านการที่ตัวละครท้องหิวและ
ได้มีการนึกถึงอาหารคือกล้วยไข่หวานจึง
ได้ไปที่งานสารทไทยกล้วยไข่เมืองจึงได้
ไปหากล้วยไข่กินที่ง านและเล่า ประวั ติ
ความเป็นมาของงานสารทไทยกล้วยไข่
เมื อ งก าแพงเพชรและประเพณี ต่ า ง ๆ
อย่ า งการประกวดธิ ด ากล้ ว ยไข่ เ มื อ ง
กาแพงเพชร
น าเสนอผ่ า นการที่ ตั ว ละครไ ด้ ขั บ
ยานพาหนะพยายามบิ น กลั บ ดาวบ้ า น
เกิดแต่ยานพาหนะได้พลังงานเชื้อเพลิง
หมดจึงต้องการพลังงานเชื้อเพลิงจานวน
มากตั ว ละครหลั ก จึ ง ได้ ล งจอดที่ น้ ามัน
ลานกระบือ และตัวละครจึงเล่าประวัติ
ที่มาของน้ามันลานกระบือ และบินกลับ

นาเสนอผ่านการที่ตัวละครหาที่มาของ
มรดกโลกและเมืองกาแพงเพชรยังมีที่
สถานะที่ น่ า สนใจอี ก มากมาย เช่ น
ธรรมชาติป่าเขา น้าตก ป่าไม่ ขุนเขา ที่
งดงามได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยได้สรุปข้อมูลคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร โดยถ่ายทอดเป็นการ์ตูนสั้นสาหรับเด็กในชื่อ
ว่า “ลูก้า ตะลุย คาขวัญกาแพงเพชร” โดยใช้วิธีการสะท้อนเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนที่ชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่าง
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ดาวที่ยานตกลงมาที่จังหวัดกาแพงเพชร การดาเนินเนื้อเรื่องใช้วิธีการที่ให้ลูก้า ได้ดาเนินเนื้อเรื่องร่วมกับตัวละครที่
เป็นเด็กผู้ชาย ชื่อ “เจ๋ง ” ที่ทาหน้าที่เปรียบเสมือนไกด์นาทางให้กับลูก้าในการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัด
กาแพงเพชร ผ่านทางคาขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร เพื่อให้เป็นสื่อที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และรู้สึกตื่นตาตื่นใจ
เวลาอ่าน โดยมีเนื้อหาจานวน 23 หน้า ดังแสดงเนื้อหาตามภาพที่ 1-7 ดังนี้

ภาพที่ 1 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ได้มียานบินที่มาจากอาวกาศด้วยความเร็วบินพุ่งตรง
มายังดาวโลกพุ่งตกลงมายังบ้านของเด็กชายคนหนึ่ง จนเด็กชายตกใจกลัวแล้วมีเงาปรากฏกลายออกจากควันนั้น คือ
มนุษย์ต่างดาวตัวสีขาวฟ้า เด็กชายจึงได้นาพระซุ้มก้อมาสวดมนต์ป้องกันตัว มนุษย์ต่างตัวจึง มึนงง จึงถามเด็กชาย
ไปว่า พระซุ้มกอคืออะไร เด็กชายจึงได้อธิบายเกี่ยวกับกรุพระเครื่องและพระซุ้มกอเมืองกาแพงเพชร และหลังจาก
นั้นจึงได้แนะนาตัวซึ่งกันและกัน มนุษย์ต่างดาวมีชื่อว่า ลูก้า ส่วนเด็กชายมีชื่อว่า เจ๋ง ทั้งสองจึงออกไปสืบด้นหาคา
ขวัญทีเ่ หลือของจังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 2 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าได้ถามเจ๋งว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกมั้ยเจ๋งจึงได้เสนอ
ไอเดียว่าไปดูดาบพระแสงศัสตรากัน ลูก้าถามว่าดาบพระแสงศัสตราอยู่ที่ไหนเจ๋งบอกว่าอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัด
กาแพงเพชร ทั้งสองจึงได้ใช้ของวิเศษแอบเข้าไปในศูนย์ราชการจังหวัดแล้วพบกับดาบพระแสงในห้องแสดงโชว์จึงใช้
ของวิเศษค้นหาที่มาว่าเป็นของใคร จึงได้พบว่าดาบเป็นของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระ
ราชท่านแก่พระยากาแพงเพชรสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
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ภาพที่ 3 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้ให้ยานบินย้อนเวลากับไปสมัยกรุงศรี
อยุธยาเพื่อไปค้นหาที่มาของเมืองคนแกร่ง จึงไปโผล่กลางสงครามของไทยและพม่าจึงได้ไปพบเห็นพระยาวชิร
ปราการกาลังสู้รบกับพวกพม่าอย่างแข็งแกร่งเจ๊งจึงอธิบายว่าพระยาวชิรปราการเป็นใคร เมื่อเจ๋งและลูก้าเห็นท่าไม่ดี
จึงรีบพากันกลับไปยังยุคปัจจุบัน

ภาพที่ 4 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้ย้อนกลับมาในยุคปัจจุบันมาโผล่แล้วยาน
บินมาตกที่อุทยานแห่งชาติจังหวัดกาแพงเพชร ทั้งสองจึงไปสารวจ ลูก้าสนใจกับศิลาแลงเป็นอย่างมากถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกจึงถามเจ๋งว่าศิลาแลงสร้างจากอะไร พอลูก้าได้รู้จึงสนให้ประติมากรรมศิลาแลงเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 5 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง หลังจากลูก้าและเจ๋งได้ไปเที่ยวเล่นมาทั้งวันจึงท้องหิว
เจ๋งจึงนึกขึ้นมาได้ว่าช่วงนี้มีงานเทศกาลประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพงจึงกันไปหาอะไรกินกันลูก้าได้ไปเดิน
ชมงานที่มีผู้คนจานวนมากมาเที่ยวชมงานประเพณี ลูก้าจึงได้ลองชิมกล้วยไข่หวานของดีเมืองกาแพงเพชรและติดใจ
ในรสชาติอันหอมหวานของกล้วยไข่ เจ๋งจึงได้อธิบายถึงที่มาของประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกาแพง
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ภาพที่ 6 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้บินกลับบ้านนั้นยานบินพลังงานหมดจึง
ต้องการพลังเชื้อเพลิงเป็นจานวนมากเจ็งจึงแนะนาให้ไปที่อาเภอลานกระบือเพราะที่นั้นมีพลังานเชื้อเพลิงเป็น
จานวนมาก ลูก้าจึงลงจอกยานบินและเติมเชื่อเพลิง ลูก้าจึงถามเจ๋งว่าเจ๋งรู้ได้ยังไงว่าที่อาเภอลานกระบือมีพลังงาน
จึงอธิบายให้ลูก้าฟังว่าที่ลานกระบือเป็นแหล่งน้ามันส่งออกเป็นอันดับของประเทศไทย เติมเชื้อเพลิงเสร็จทั้งสองจึง
ได้ขับยานบินกลับ

ภาพที่ 7 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็กในตอนเปิดเรื่อง ลูก้าและเจ๋งได้บินย้อนไปในตอนที่กาแพงเพชรได้ถูก
ยอมรับเป็นเมืองมรดก ของ(UNESCO) ลูก้าจึงได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เมื่อไปสารวจคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรจน
หมด เจ๋งจึงได้แนะนาลูก้าไปว่ายังมีสถานที่สาคัญและน่าสใจอีกมากมาย ทั้งสองจึงได้ไปสารวจที่อื่นๆกันต่อไป
2. ผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้การ์ตูนสั้นจากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับ
เด็กจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
งานวิจัยการออกแบบการ์ตูนสั้น จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก ผู้วิจัยได้นาการ์ตูนสั้นสาหรับ
เด็ก ที่ออกแบบโดยเล่าเรื่องด้วยคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร ดังภาพที่ 1-7 นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
ทั้งหมด 5 ท่าน ประเมินรูปแบบเพื่อการปรับปรุงแก้ไข ตามกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
1) ความน่าสนใจของเนื้อเรื่อง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
เนื้อหาของการ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อ
เรื่องให้มีความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่างดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการนา
เนื้อเรื่องที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจสาหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อเรื่องมากขึ้น
2) สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่า
รูปแบบของการ์ตูนสั้นสาหรับเด็กมีลายเส้นที่เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสาหรับแด็ก แต่เนื้อหาบางช่วงมี
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การเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ จึงควรมีรูปแบบการ
เล่าเรื้องผ่านภาพมากกว่าตัวอักษร
3) ความยาวของจานวนหน้าพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าจานวน
หน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย คาขวัญกาแพงเพชร” มีความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซึ่งถือว่าไม่สั้นและไม่ยาว
จนเกินไปสาหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ
4) บรรยากาศของเรื่อง พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าบรรยากาศ
ของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กในยุคก่อน เช่น ชินจังจอมแก่น และการ์ตูนสาหรับเด็ก
อื่น ๆ ที่เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น ทาให้เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย และเข้าใจวิธีการอ่านการลาดับช่องต่าง ๆ เป็นอย่างดี
5) ความน่าสนใจของตัวละครพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้ องกันว่าตัว
ละครหลักที่ดาเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า” เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ทาให้ดึงดูดกลุ่ม
ผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่ควรให้ตัวละคร
หลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
6) ความสวยงามของลายเส้นพบว่า ผู้ทรงคุ ณ วุฒิด้า นการออกแบบมีค วามเห็นสอดคล้องกันว่า
รูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่นในยุคเก่า -ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนสาหรับเด็ก มีการลดทอน
รายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย อ่านง่าย และเข้าใจง่าย แต่ควรมีการเพิ่มรายละเอียด
บางส่วนให้มีความสวยงามและสะท้อนถึงความเป็นจังหวัดกาแพงเพชรมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น รายละเอียดของ
สิ่งของ และภาพประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
ผู้วิจัยจึงได้นาข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ มาออกแบบปรับปรุงการ์ตูนสั้นจากคา
ขวัญ จังหวัดกาแพงเพชร ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นจากคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุมิ ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงเนื้อเรื่องการ์ตูนสาหรับเด็ก “ลูก้า ตะลุย คาขวัญกาแพงเพชร” ที่ผ่านการปรับปรุง
แก้ไข ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ
อภิปรายผลการวิจัย
จากคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชรสาหรับเด็ก ที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร อันได้แก่ กรุ
พระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงล้าค่า ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก ผ่าน
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ทางการนาเสนอเกี่ยวกับ ตัวละครที่ได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่และพบเหตุเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับคา
ขวัญของจังหวัดกาแพงเพชร โดยออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ชื่นชอบสาหรับเด็กสอดคล้องกับ
แนวคิ ดของจาตุรงค์ วิลาศรี (2555) ได้ให้ค วามหมายเกี่ยวกับการออกแบบการ์ตูนว่าจะต้องประกอบไปด้วย
เหตุการณ์สาคัญผ่านทางภาพนิ่งได้อย่างน่าสนใจและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องและเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอ และผล
จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ พบว่า การ์ตูนสั้นมีความน่าสนใจในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับคาขวัญ
ของจังหวัดกาแพงเพชร แต่ควรมีการพัฒนาเนื้อเรื่องให้มีความน่าสนใจมากขึ้น มากกว่าการเดินทางของมนุษย์ต่าง
ดาว ซึ่งอาจใช้วิธีการเล่าเรื่องอื่น ๆ หรือการนาเนื้อเรื่องที่มีความน่าตื่นตาตื่นใจสาหรับเด็กเข้ามามีบทบาทในเนื้อ
เรื่องมากขึ้น รูปแบบของการ์ตูนสั้นสาหรับเด็กมีลายเส้นที่เรียบง่าย และการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสาหรับแด็ก แต่
เนื้อหาบางช่วงมีการเล่าเรื่องด้วยตัวอักษรจานวนมาก ซึ่งอาจทาให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กไม่ได้ให้ความสนใจ
จานวนหน้าของการ์ตูนสั้น “ลูก้า ตะลุย คาขวัญกาแพงเพชร” มีความยาวทั้งหมด 23 หน้า ซึ่งถือว่าไม่สั้นและไม่ยาว
จนเกินไปสาหรับเด็กอายุ 9-12 สามารถอ่านได้ และมีการสรุปเนื้อหาตอนท้ายของการ์ตูนได้น่าสนใจ บรรยากาศ
ของเรื่องมีความเรียบง่าย สบายตา และสะท้อนถึงการ์ตูนเด็กในยุคก่อน ตัวละครหลักที่ดาเนินเนื้อเรื่องชื่อว่า “ลูก้า”
เป็นมนุษย์ต่างดาวที่มีความน่าสนใจ และมีความแฟนตาซี ทาให้ดึงดูดกลุ่มผู้อ่านที่เป็นเด็กได้ ในแง่ของการออกแบบ
ตัวละครถือว่าออกแบบได้อย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย แต่ควรให้ตัวละครหลักมีทักษะ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่
ช่วยส่งเสริมให้ตัวละครหลักมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น และรูปแบบลายเส้นมีความเรียบง่ายคล้ายคลึงกับการ์ตูนญี่ปุ่น
ในยุคเก่า-ปัจจุบัน ที่เป็นการ์ตูนสาหรับเด็ก มีการลดทอนรายละเอียดบางอย่าง เพื่อให้เป็นการ์ตูนเด็กที่เข้าถึงได้ง่าย
อ่านง่าย และเข้าใจง่าย ดังที่ผู้วิจัยได้ถ่ายทอดลงในการ์ตูนสั้นให้ถ่ายทอดเกี่ยวกับคาขวั ญของจังหวัดกาแพงเพชรให้
เข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งสอดคล้องกับ (ณัฐฌา โตะเงิน, 2548) ได้ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างสรรค์การ์ตูน โดย
จะต้องสอดคล้องกับตัวแปรที่หลากหลาย ทั้งในด้านของอายุผู้อ่าน รูปแบบการนาเสนอแนวคิด และแรงบันดาลใจ
ให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่าน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
งานวิจัยเรื่องนี้ มุ่งเน้นการศึกษาการออกแบบการ์ตูนสั้นสาหรับเด็ก ด้วยการนาเสนอผ่านคาขวัญ
จังหวัดกาแพงเพชร ดังนั้นหากต้องการให้การ์ตูนสั้นเรื่องนี้นาไปใช้ในการเผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ รูปแบบ
ของการ์ตูนย่อมมีความแตกต่างตามกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ หากต้องนาการ์ตูนสั้นนี้ไปใช้เผยแพร่กับกลุ่มเป้าหมายอื่น
ๆ ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในเนื้อหาให้มีความน่าสนใจสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการนาอัตลักษณ์ของจังหวัดกาแพงเพชรอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือคาขวัญประจา
จังหวัด มาถ่ายทอดผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น ทุนทางวัฒนธรรมอื่น ๆ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบะผลิตภัณฑ์ที่
เป็นภูมิปัญหาท้องถิ่นต่าง ๆ ภายในจังหวัดกาแพงเพชร
เอกสารอ้างอิง
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การนัดหมายคลินิกทันตกรรม
Dental clinic appointment management outline
ชนนิกานต์ รังเพชร1 และณัฏฐณิชา ดวงแก้ว1
Chonnikan Rangphet1 and Nattanicha Duangkaew1
1นักศึกษาปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้พัฒนาและออกแบบระบบเพื่อการนัดหมายคลินิกทันตกรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษา
การสร้างรูปแบบของระบบจัดการข้อมูล (2)เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ โดยมีผู้ประเมินจานวน 50 คน
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่าย
ซึ่งผลงานวิจัยพบว่า (1)ระบบสามารถจัดเก็บข้อมูลของคนไข้ได้อย่างเป็นระเบียบและแสดงผลการนัด
หมายของคนไข้ได้อย่างดี (2)ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบงานในระดับมากอีกทั้งยังช่วยให้คนไข้นัดหมายได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน และใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : นัดหมาย / เว็บไซต์ / การจัดฟัน
Abstract
In this research, a system for dental clinic appointments was developed and designed.
The objectives of this research were (1) to study the creation of a model of an information
management system, and (2) to assess the satisfaction of users of the system by having 50 assessors
who are related to both parties.
The major findings indicated that (1) The system can store patient information in an orderly
fashion and show patient appointment results. (2) Users are satisfied with the system at a high
level. The analysis of the data uses mean and standard deviation, which allows patients to make
appointments easily, quickly, and use the system efficiently.
Keywords: Appointment / Website / Orthodontics
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีบทบาทและความสาคัญในชีวิตประจาวัน และ
เทคโนโลยีเป็นการนาเอาแนวความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้นามาประยุกต์ใช้ในระบบงานในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การสื่อสาร ด้านธุรกิจ ด้านการค้า เพื่อช่วยให้ลดขั้นตอนในการทางานให้เกิ ดความรวดเร็วยิ่งขึ้น และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีจะช่วยให้การทางานเกิดความเที่ยงตรงและรวดเร็ว เพื่อ
ช่วยให้ผู้ใช้เกิดความสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (สนทยา พลพาลสังข์ และรัชชนันท์ หลาบมาลา, 2560)
เนื่องจากคลินิกบ้าน ฟ.ฟัน เป็นคลินิกที่มีขนาดเล็ก และส่วนมากยังคงใช้เป็น ระบบเอกสารอยู่ จึงทาให้
การจัดการยุ่งยาก ไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ อาจก่อให้เกิดข้อมูลสูญหายหรือชารุด และการค้นหา
ข้อมูลลูกค้าในแต่ละครั้งนั้นช้าและการนัดหมายกับแพทย์ยังคงใช้วิธีการให้ลูกค้าโทรศัพท์เพื่อเข้านัดทาฟันซึ่งจะต้อง
เสียเวลาของเจ้าหน้าที่คลินิกในการให้บริการกับผู้อื่น
เว็บไซต์ (Website) หมายถึง หน้าเว็บเพจที่จัดทาขึ้น เพื่อนาเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต โดยจะมีหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าที่เชื่อมโยงเข้ากับไฮเปอร์ลิ้งค์ เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆ
ได้อย่างง่ายดายและถูกจัดเก็บไว้ใน www. (เวิลด์ไวด์เว็บ) โดยเว็บไซต์ส่วนใหญ่นั้นก็มีทั้งเว็บไซต์ที่เปิดให้เข้าชมได้
ฟรี และเว็บไซต์ที่ต้องสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานเว็บได้ ซึ่งข้อมูลในเว็บก็จะมีหลากหลายแบบ
ขึ้นอยู่กับความต้องการนาเสนอของเจ้าของเว็บไซต์การเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ในลักษณะของ
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เบราว์เซอร์ตัวอย่างเช่น ระบบการจองห้องพักออนไลน์ ระบบแจ้งเตือนการจองคิวร้านอาหาร เป็นต้น (รอมฎอน
สุทธิการ, 2560)
ทางผู้พัฒนาจึงคิดที่จะพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการจัดการระบบเดิมของคลินิกขึ้น โดยนาประวัติ
คนไข้มาเก็บไว้ในฐานข้อมูล จึงทาให้ลดเวลาในการค้นหาเอกสารต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของคลินิกสามารถเรียกดู
ข้อมูลคนไข้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ สามารถจัดการรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดความยุ่งยากและ
ความล่าช้า ของระบบได้ และระบบสามารถสืบค้นประวัติผู้ที่มาใช้บริการและจัดทาตารางนัดหมายในการปรับ
เครื่องมือในแต่ละครั้งเพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการสร้างเว็บไซต์ ในรูปแบบของระบบจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์การจัดการข้อมูลการนัดหมายคลินิกทันตกรรม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
ระบบการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
เจ้าหน้าที่คลินิก
สามารถเพิ่ม/ลบ/แก้ไข คนไข้ได้
มีระบบแสดงตารางการนัดหมายในแต่ละวัน
สามารถค้นหาเพื่อเรียกดูข้อมูลคนไข้ได้
ปรับเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นของคลินิก
สามารถทาการเปิดคลินิก โดยจะแสดงรายการนัดหมายในวันนั้นๆ
ส่วนของผู้ที่ใช้บริการ
สามารถดูตารางนัดหมายเข้ามาปรับเครื่องมือทางเว็บไซต์ได้
ทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้
วิไลลักษณ์ ลูกอินทร์ และอดุลย์ โต๊ะบก (2558) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบการจัดการคลินิกทันตก
รรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกับการบริการทางด้านทันตก
รรมระบบถูกพัฒนาด้วยภาษา VB และใช้ Microsoft Access เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมระบบจัดการ
คลินิกทันตกรรมจะสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถจัดการเก็บข้อมูลระเบียนผู้ป่วย ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลการวางแผนการ
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รักษา ข้อมูลการวินิจฉัยโรค ทางช่องปากและฟันพร้อมทั้งสามารถออกรายงานและจัดการกับคลังยาและเวชภัณฑ์
ส่งผลให้สามารถติดตามประวัติการให้บริการการรักษาที่ต่อเนื่องและรักษาฐานข้อมูลของผู้ป่วยรายเก่าพร้ อมทั้ง
สร้างแรงจูงใจในการดึงดูดผู้ป่วยใหม่ให้ใช้บริการกับคลินิกเพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ในเวลาเดียวกันด้วยเหตุนี้จึง
ได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการคลินิกทันตกรรมขึ้นมาระบบนี้ช่วยให้สามารถลดเวลาในการทางานได้กระชับ
และทันต่อการให้บริการได้มากขึ้นกว่าเดิม จากงานวิจัยข้างต้นกล่าวว่าระบบการจัดการคลินิกทันตกรรมมีประโยชน์
มากเนื่องจากสามารถจัดเก็บข้อมูลต่างๆและจัดการระบบต่างๆในคลินิกได้อย่างรวดเร็วและลดเวลาในการทางาน
ได้มากขึ้น
วรรณศร จันทโสลิด (2560) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้สารสนเทศและ การสื่อสารในองค์กร” ใน
ปัจจุบันสารสนเทศถือได้ว่ามีบทบาทและความสาคัญอย่างมาก ต่อการบริหารการจัดการในทุกๆ องค์กรไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐหรือเอกชนก็ได้นาเอาเทคโนโลยี สารสนเทศมาช่วยในการบริหารการจัดการด้านองค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ
ด้านการเมืองการ ปกครอง การเกษตร ด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีช่วยให้บริษัทหรือองค์กร นั้นๆ
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพซึ่งการรับข้อมูลหรือการ ส่งข่าวสารเพื่อให้เกิดประโยชน์
ตรงสุดได้นั้นจาเป็นต้องมีระบบการจัดการที่สมบูรณ์และมี คุณภาพ
วิริยะ รอดโพธิ์ทอง, ปราลี มณีรัตน์ ,ฉัททวุฒิ พืชผล และชติพจน์ ศรีเมือง (2561) ได้ทาการศึกษาวิจัย
เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดการนัดหมายของงาน ATF 2018” สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
จัดงานสร้างความร่วมมือด้านการ ท่องเที่ยวระหว่างสมาชิกในประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยมีกิจกรรมการจัดงาน
ทุกๆปีทาให้เกิด ปัญหาการนัดหมายระหว่างนักธุรกิจกับโรงแรม ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดจัดการบูธของกิจกรรมภายในงาน
อย่างเป็นระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้โปรแกรมลาราเวล เฟรมเวิร์ค (Laravel Framework) ของพีเอสพี
(PHP) วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาการทางานการ ประยุกต์ใช้ตารางนัดหมายการประชุม(Agenda)
สาหรับกลุ่มลุกค้าที่มางาน ATF 2018 2) เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการสร้างตารางนัดหมายระหว่างผู้ขาย
และผู้ซื้อในงาน ATF 2018 และ 3) เพื่อพัฒนาระบบ Appointment บน Web Application ในงาน ATF 2018
ขอบเขตงานวิจัย ทาการพัฒนาระบบงานนัดหมายการประชุมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ(Business to Business (B2B))
เพื่อจัดการตารางการนัดหมายระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายผลงานวิจัยผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบงานใน
ระดับมาก ทั้งนี้ยังสามารถช่วยผู้บริหารและนักธุรกิจสามารถจองกิจกรรมภายในงานเพื่อเป็นไปได้อย่างลุล่วง
สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดแต่อย่างใด
สุวิมล ผาบแก้วและธนากร อุยพานิชย์ (2561) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “แอปพลิเคชันสาหรับนัดหมาย
ผู้ป่วยทันตกรรม ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ” การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
แอปพลิเคชันสาหรับนัดหมาย ผู้ป่วยทันตกรรมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
แอปพลิเคชัน สาหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งปั จ จั ย ด้ า นอายุ แ ละปั จ จั ย ด้ า นรายได้ กั บ การใช้ แ อปพลิ เ คชั น ส าหรั บ นั ด หมายผู้ ป่ ว ยทั น ตกรรมผ่ า น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผลการวิจัยพบว่า 1. ประสิทธิภาพแอปพลิเคชันสาหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมผ่าน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.63, S.D. = 0.63) 2.ความพึงพอใจแอปพลิเคชันสาหรับ
นั ด หมายผู้ ป่ ว ยทั น ตกรรมผ่ า นระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด์ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด (𝑥̅ = 4.71, S.D. = 0.48) 3.
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุและปัจจัยด้านรายได้กับการใช้แอปพลิเคชันสาหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรม
ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มนัสนนท์ โสรัตน์ (2561) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบการจองเวลาออกรอบสนามกอล์ฟ
บนเว็บ” ในปัจจุบันกีฬากอล์ฟเป็นที่นิยมและได้ขยายวงกว้างมากขึ้น ทาให้มีกลุ่มลูกค้าและสมาชิกเพิ่มขึ้นและ
ต้องการทราบรายละเอียดต่างๆจึงมีแนวคิดนาเอาอินเตอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการระบบการจองเวลาออก
รอบสนามกอล์ฟ (Tee – Time Booking) แบบเรียลไทม์ (Real - time)ผ่านเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้โปรแกรมใช้
วิกส์บุคกิ้ง (WIX Booking) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ได้รับความนิยมจากเว็บไซต์ wix.com ในรูปแบบภาษา HTML
สร้างแบบฟอร์มการจองช่วยให้ลูกค้ามั่นใจและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษา
ระบบการจองเวลาออกรอบ (Tee – Time Booking) ในรู ป แบบดั้ ง เดิ ม ของสนามเบสท์ โ อเชี่ ย น กอล์ ฟ (Best
Ocean Golf Club) เพื่อนา ไปปรับปรุง และแก้ไข 2)เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบการ สร้างตารางนัดหมาย
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(Schedule) ระหว่างลูกค้าและพนักงาน 3) เพื่อพัฒนาระบบ Tee-Time Booking ของสนามกอล์ฟ การพัฒนา
ระบบงานนัดหมายระหว่างธุรกิจกลับลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายผลงานวิจัยทาให้
ผู้ใช้ความพึงพอใจต่อระบบงานในระดับมาก ทั้งนั้นยังสามารถช่วยผู้บริหารพนักงานและลูกค้าได้ช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างลุล่วงและสมบูรณ์
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม สามารถสรุปได้ว่า
ระบบฐานข้อมูลการจัดการคลินิกทันตกรรมมีการประเมินระดับความพึงพอใจในการใช้งานของระบบ มีการจัดเก็บ
ลงในคอมพิวเตอร์หลากหลายช่องทาง การนัดหมาย แต่ยังไม่มีเกี่ยวกับการแจ้งเตือนการนัดหมาย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การกาหนดปัญหา (Project Planning) ผู้วิจัยจะต้องศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งปัญหาที่
ค้นพบ เนื่องจากคลินิกบ้าน ฟ.ฟัน เป็นคลินิกที่มีขนาดเล็ก และส่วนมากการเก็บข้อมูลของคนไข้ยังเป็นเอกสารอยู่
จึงทาให้การจัดเก็บข้อมูลยุ่งยาก ไม่ได้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย อาจทาให้เกิดข้อมูลสูญหายหรือชารุด
การค้นหาข้อมูลลูกค้าในแต่ละครั้งนั้นช้าและมีความซับซ้อน หาเอกสารไม่เจอ ส่วนการนัดหมายกับแพทย์ยังคงใช้
วิธีการให้ลูกค้าโทรศัพท์หรือการนัดต่อหน้าในการมาทาฟันในครั้งต่อไป เพื่อเข้านัดทาฟัน ซึ่งจะต้องเสียเวลาของ
เจ้าหน้าที่คลินิกในการให้บริการกับผู้อื่น
2. การวิเคราะห์ (Analysis) การวิเคราะห์ระบบงานเดิมประเมินผลว่ามีการทางานอะไรบ้าง ขั้นตอน
การจัดเก็บข้อมูลอย่างไร และการนัดหมายครั้งต่อไปของคนไข้เป็นอย่างไร โดยการสอบถามข้อมูลจากคนไข้ และ
ออกแบบสอบถามไปวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานต่ อ ไป จากการศึ ก ษาระบบงานเดิ ม สามารถอธิ บ าย
รายละเอียดได้ คือ ระบบมีความสามารถในการจัดการระบบเดิมของคลินิกขึ้น โดยนาประวัติคนไข้มาเก็บไว้ใน
ฐานข้อมูล จึงทาให้ลดเวลาในการค้นหาเอกสารต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของคลินิกสามารถเรียกดูข้อมูลคนไข้ผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ สามารถจัดการรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะสามารถลดความยุ่งยากและความล่าช้าของระบบ
ได้ และระบบสามารถสืบค้นประวัติผู้ที่มาใช้บริการและตารางนัดหมายในการปรับเครื่องมือในแต่ละครั้งเพื่อให้การ
จัดการข้อมูลเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
การจั ด การนั ด หมายคลิ นิ ก ทั น ตกรรม ได้ ใ ช้ แ ผนภาพกระแสข้ อ มู ล (Data Flow Diagram) ในการ
วิเคราะห์ระบบ แผนภาพกระแสข้อมูลเป็นแบบสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางานข้อมูลที่เข้าและ ออกจาก
กระบวนการทางาน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แผนภาพบริบทกระแสข้อมูล (Context Diagram) ระบบการนัดหมายการจัดฟัน
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ภาพที่ 3 DFD Level 0
3.การออกแบบ (Design)

ภาพที่ 4 หน้าเพจของเว็บไซต์
จากภาพที่ 4 เป็นหน้าแสดงหน้าจอสาหรับจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งจะประกอบด้วยเมนูย่อย มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ภาพที่ 5 หน้าสมัครสมาชิก
จากภาพที่ 5 แสดงหน้าการกรอกข้อมูลเพิ่มสมาชิกของคนไข้ เมื่อคนไข้กรอกข้อมูลไม่ถูกข้อมูลจะไม่ถูก
บันทึก แต่เมื่อคนไข้กรอกข้อมูลถูกข้อมูลจะบันทึกลงในฐานข้อมูล และกลับไปยังหน้า Login เข้าสู่ระบบในขั้นตอน
ถัดไป

ภาพที่ 6 หน้า Login เข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 6 แสดงในส่วนของคนไข้หน้า Login เข้าสู่ระบบ โดยหากมีการกรอก Email หรือ Password
ผิดจะย้อนกลับมายังหน้า Login และแสดงข้อความในการแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้ทราบว่า Email หรือ Password ไม่
ถูกต้อง กรุณาลองกรอกข้อมูลใหม่อีกครั้งเหมือนเดิม แต่ถ้ากรอกข้อมูลถูกจะ Login ไปยังหน้าถัดไป

ภาพที่ 7 แสดงหน้าเลือกเมนูที่ใช้งาน
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จากภาพที่ 7 ส่วนของการเลือกเมนูไปยังหน้าการนัดหมายของคนไข้ และการตรวจสอบข้อมูลการนัด
หมายของคนไข้ เมื่อคนไข้ยังไม่ต้องการนัดหมายสามารถ Logout ของจากระบบได้

ภาพที่ 8 หน้าแสดงตารางคิวของคนไข้ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
จากภาพที่ 8 เมื่อคนไข้จะกรอกข้อมูลนัดหมาย จะมีตารางรายชื่อ ลาดับคิวของคนไข้ทั้งหมดที่บันทึก
ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแสดงข้อมูลมาตารางนี้ เพื่อตรวจสอบว่าลาดับคิว, วันที่, เวลา, ชื่อ -นามสกุล, และเบอร์
โทรศัพท์ของคนไข้ถูกต้อง เมื่อคนไข้ต้องการนัดหมายให้กดไปยังนัดหมายเพื่อทาการยืนยันที่จะบันทึกข้อมูลการนัด
หมายคนไข้ แต่ถ้าไม่ต้องการนัดหมายให้กดย้อนกลับ

ภาพที่ 9 หน้ากรอกข้อมูลการนัดหมายทาฟัน
จากภาพที่ 9 เมื่อทาการกรอกข้อมูลใหม่แล้ว ข้อมูลที่ถูกต้องจะบันทึกไปยังฐานข้อมูล แต่ถ้าข้อมูลช่อง
ไหนไม่ถูกต้อง จะให้คนไข้ทาการกรอกข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง บันทึกไปยังฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเก่าที่เคยนัดหมายไว้จะ
ถูกนาไปไว้อีกฐานข้อมูลหนึ่ง เพื่อแยกข้อมูลคนไข้ไม่ให้มารวมกับเดือนปัจจุบัน และไปยังหน้าถัดไป
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ภาพที่ 10 ตารางข้อมูลการนัดหมายของคนไข้
จากภาพที่ 10 ตารางข้อมูลของคนไข้ทั้ง หมดที่ทาการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อคนไข้ต้องการ
ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลให้กดไปยังเช็คลาดับคิว แต่ถ้าไม่ต้องการตรวจสอบสามารถออกจากระบบได้ทันที

ภาพที่ 11 หน้าค้นหาข้อมูลการนัดหมายของคนไข้
จากภาพที่ 11 คนไข้กรอกชื่อตัวเอง แล้วกดค้นหาข้อมูล ข้อมูลคนไข้ที่ถูกบันทึกจะแสดงขึ้นมาตาม
ตารางที่กาหนดไว้ ถ้าคนไข้กรอกชื่อผิดข้อมูลจะไม่แสดง จะแจ้งเตือนให้คนไข้ทาการกรอกชื่อใหม่

ภาพที่ 12 หน้าข้อมูลคนไข้ที่ทาการค้นหา
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จากภาพที่ 12 เมื่อคนไข้กรอกชื่อถูก จะแสดงรายละเอียดการนัดหมายของคนไข้ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้ว
กดย้อนกลับไปยังหน้าเมนูที่ต้องการใช้งาน แล้วออกจากระบบสิ้นสุดการนัดหมายของคนไข้
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวัดค่า
กลางของข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย และวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard DevIat ion) รวมทั้ ง การประมวลผลข้ อ มู ล ใช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์ ค่ า ทางสถิ ติ คะแนนที่ ไ ด้ จ ะน ามา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดยการแปลความหมายของระดับ ค่าเฉลี่ย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549)
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 อยู่ในระดับ น้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 อยู่ในระดับ น้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 อยู่ในระดับ ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 อยู่ในระดับ มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 อยู่ในระดับ มากที่สุด
5. การประเมินผล
ผลการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับ นัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมฟ.ฟัน ผู้วิจัยได้ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์
สาหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมฟ.ฟัน จานวน 45 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจานวน 5 คน มีขั้นตอนการวิจัย
โดยนาข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์มาจัดทาเว็บไซต์สาหรับนัดหมายผู้ป่วยทันตกรรมฟ.ฟัน และเครื่องมือของ
กิจกรรม ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม
รายการ
ด้านการใช้งาน
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านความต้องการของคนไข้
ด้านการจัดการข้อมูลของระบบ
โดยรวม

̅
𝒙
4.72
4.70
4.72
4.65
4.71
4.70

S.D.
0.62
0.48
0.62
0.51
0.49
0.48

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม จานวน 45 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจานวน 5 คน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.70, S.D.= 0.48) เมื่อพิจารณา
ตามรายด้านพบว่าอันดับแรก คือ ด้านการใช้งาน ( 𝑥̅ = 4.72, S.D.= 0.62) ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์
(𝑥̅ = 4.70, S.D.= 0.48) ด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล (𝑥̅ = 4.72, S.D.= 0.62) รองลงมา คือด้านความ
ต้องการของคนไข้ (𝑥̅ = 4.65, S.D.= 0.51) และด้านการจัดการข้อมูลของระบบ (𝑥̅ = 4.71, S.D = 0.49)ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม
รายการ
ด้านการใช้งาน
ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านความต้องการของคนไข้
ด้านการจัดการข้อมูลของระบบ
โดยรวม

̅
𝒙
4.71
4.77
4.79
4.70
4.71
4.74

S.D.
0.49
0.55
0.57
0.48
0.49
0.52

ความคิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม จานวน 45 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติจานวน 5 คน พบว่า มีความพึงพอใจ การจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (𝑥̅ = 4.74, S.D.= 0.52) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดอันดับ
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แรก คือ ด้านคุณภาพการใช้งาน(𝑥̅ = 4.71, S.D.= 0.49) รองลงมาได้แก่ ด้านการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต์
(𝑥̅ = 4.77, S.D.= 0.55) ด้านประสิทธิภาพในการประมวลผล(𝑥̅ = 4.79, S.D.= 0.57) ด้านความต้องการของคนไข้
(𝑥̅ = 4.70, S.D.= 0.48) และด้านการจัดการข้อมูลของระบบ (𝑥̅ = 4.71, S.D = 0.49) ตามลาดับ
สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการนัดหมายคลินิกทันตกรรมทาให้ทางคลินิกบรรลุความ
ต้องการให้การจัดการรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายคนไข้ที่ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อระบบงานในระดับมากและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทางานกับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
อภิปรายผลการวิจัย
จากงานวิจั ยนี้พบว่า การจั ดการนัดหมายคลินิกทันตกรรม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยวัดจากการ
ประเมินจากคนไข้ที่มาใช้บริการ จากการประเมินประสิทธิภาพ (ตารางที่ 1) และการประเมินความพึงพอใจ(ตารางที่
2) พบว่าค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์จากมากถึงมากที่สุด (𝑥̅ = 4.70) และ (𝑥̅ = 4.74) ตามลาดับ
ดังนั้นการทาแบบประเมินนี้จะช่วยให้ผู้ดู แลเว็บเพจสามารถวัดความพึงพอใจจากการเข้ามาใช้บริการใน
ครั้งนี้ได้และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการจัดการนัดหมายเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. การติดต่อสื่อสารระหว่างคนไข้และผู้ดูแลระบบด้วยการแชทคุยกันแบบเรียลไทม์
2. การประเมินควรมีระบบการประเมินแบบออนไลน์ เพื่อได้ทราบถึงความพึงพอใจในการใช้งานรวม
ไปถึงการสารวจความต้องการของคนไข้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเว็บไซต์ให้ตอบสนองกับความต้องการของ
คนไข้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ผู้ป่วยควรเห็นเฉพาะเวลานัดของตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและผู้ป่วยไม่ควรแก้ไข ตาราง
นัดได้เอง ควรแจ้งให้ผู้ดูแลให้แก้ไขให้ เพื่อลดการเกิดความผิดพลาดให้น้อยลง
2. การแจ้งเตือนการนัดหมายควรจะกาหนดให้เป็นแบบอัตโนมัติเพื่อลดการทางานและลดการลืม
การแจ้งเตือนผู้ป่วยของผู้ดูแลและควรเพิ่มระบบแจ้งเตือนการนัดหมายในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนนัด
3. ระบบไม่สามารถแสดงรูปแบบตารางปฏิทิน Calendars ได้เฉพาะเพราะคนไข้ที่มาใช้บริการเป็น
จานวนมากอาจทาให้ระบบไม่เสถียรได้ทันทีหรือเกิดการคาดเคลื่อนในการนัดหมาย
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การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
A Development of the Primary Health Care Services for First Aid Room using
Responsive Web Design: A Case Study of Valaya Alongkorn Rajabhat University
under the Royal Patronage
เจษฎา เดชหวังกลาง1 ณัฐชนน สุขตลอดกาล1 และอัจจิมา มั่นทน2
Jetsada Detwangklang1 Nutchanon Suktalodkan1 and Atchima Manthon2
1นักศึกษาปริญญาตรี

หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์

2อาจารย์ประจาหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ
Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) ประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ และ 3) ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้
รูปแบบวงจรการพัฒนาระบบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กาหนดปัญหาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง 15 ท่าน 2)
วิเคราะห์ระบบด้วยแผนภาพที่ใช้ระบุเหตุการณ์และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ 3) การออกแบบระบบในรูปแบบ
Responsive Web Design 4) การพัฒนาระบบ ใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูล CSS, PHP และ HTML ใน
การพัฒนา 5) การทดสอบระบบ พัฒนาและทดสอบระบบควบคู่กัน และมีการประเมินระบบ 2 มุมมมอง 1) การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน ตามทฤษฎี Black Box Testing และ 2) การประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จานวน 50 คน ผลวิจัยพบว่าระบบสามารถทางานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก และการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบ ค่าเฉลี่ย 4.37 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: ระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้น / ห้องพยาบาล / เว็บแอปพลิเคชัน
Abstract
This research aims to 1) develop the primary health care services for first aid room using
responsive web design: a case study of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the royal
patronage, 2) evaluate the system performance, and 3) to evaluate the user satisfaction. The
research methodology is research and development using the system development life cycle:
SDLC. 1) Problem recognition deploys in-depth interviews with 15 people who are involved in the
work. 2) System Analysis uses a use case diagram and class diagram. 3) System design applies the
process and tools in the term of responsive web design. 4) System development, the database
management system employs MySQL. The language used for system development in CSS, PHP,
and HTML. 5) System testing, development, and testing are parallel processes. The evaluation
process can be divided into 2 groups: 1) the system performance evaluated by 15 software
engineering experts based on the theory of Black Box Testing, 2) the user satisfaction evaluated by
50 users. The result shows that the system can work for the intended purpose. The system
performance evaluation average is 4.32, at a high level. In addition, the satisfaction evaluation from
the user average is 4.37, at a high level.
Keywords: Primary Health Care Services / First Aid Room / Web application
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพั ฒ นาเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ในปั จ จุ บั น มุ่ ง เน้ น ด้ า นการสร้ า งความสะดวกสบายรวมถึ ง สามารถช่ ว ย
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นส่วนช่วยให้สามารถลดภาระงานได้ การนาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพนั้นต้องคานึงถึงมาตรฐานของระบบที่กาลังพัฒนาอยู่ เฉกเช่นเดียวกับการนามา
ประกอบกับเรื่องของการพัฒนาระบบทางด้านการบริการด้านสุขภาพมาตรฐานทางด้านการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานจึงต้องเป็นไปตามคู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปี 2564 (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข, 2564) และการทาให้ผู้ใช้งานระบบเกิดความประทับใจกับการใช้งานรวมถึงความสะดวกสบายในการใช้
งานจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยกับเรื่องของการออกแบบระบบให้มีส่วนประสานงานผู้ใช้ที่ดี มีมาตรฐานอันเป็น
การน่าเชื่อถือ และเหมาะสมกับผู้ใช้งาน โดยผลลัพธ์ของการออกแบบนั้นได้มาจากความต้องการของผู้ใช้งานและ
ความต้องการของระบบ (Jitnupong and Jirachiefpattana, 2018)
ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกองกลาง
สานักงานอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการงานด้านให้บริการให้คาปรึกษา รักษาอาการป่วย ในเบื้องต้น
และให้บริการยาสามัญประจาบ้านแก่ นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นเพียงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนาส่งโรงพยาบาลเพื่อทาการรักษาต่อไป ปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันนั้น ในการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้บริการของนักศึกษาและบุคลากร ได้จั ดเก็บรูปแบบของเอกสาร ใช้การ
บันทึกลงในสมุด ทาให้ข้อมูลที่ได้อาจผิดพลาด ไม่เที่ยงตรง ยากต่อการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ นอกจากนี้
หากต้องการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการส่วนบุคคลย้อนหลัง จะล่าช้าในการค้นหาข้อมูลประกอบเพื่อการรักษาที่
ถูกต้องมากที่สุดด้วย อีกทั้งในการจัดทางบประมาณการประจาปีเพื่อจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จะใช้เวลาในการจัดทา
รายงานสถิติการให้บริการ จานวน และชนิดของยาที่ให้บริการ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างที่ค่อนข้านาน เนื่องจาก
ข้อมูลมีปริมาณมาก แต่ขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ
ดั ง นั้ น จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของห้ อ งพยาบาลในรู ป แบบ
Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยในการ
จัดการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลในการให้บริการ โดยสามารถรายงานผลการดาเนินงานในรูปแบบของสถิติ เพื่อ
นาไปประมาณการสาหรับการให้บริการในอนาคต และเนื่องจากการทางานในรูปแบบ Responsive Web Design
จึงทาให้มีความสะดวกสบายในการเลือกใช้ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. เพื่ อ ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของห้ อ งพยาบาลในรู ป แบบ
Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลใน
รูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยมีกรณีศึกษา คือ ห้องพยาบาลของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทั้งหมดของ
มหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น 50 คน
โดยคัดเลือกด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ เป็ น การวิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) ตามวงจรการพัฒนา (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2560) ตามขั้นตอนการทางานดังนี้
1. การกาหนดปัญหา (Problem Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของการวิจัยเพื่อกาหนดขอบเขตของ
ปัญหาพร้อมทั้งทาความเข้าใจกับขั้นตอนการให้บริการของห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ให้สามารถนาไปใช้งานจริงโดยจะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องพยาบาล ศึกษา
ความเป็นไปได้ของระบบ
ในขั้นตอนนี้ ได้ดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน ได้แก่
เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล 2 ท่าน หัวหน้างาน 1 ท่าน และผู้ใช้บริการห้องพยาบาลจานวน 12 ท่าน จาแนกเป็น
นักศึกษา 5 ท่าน อาจารย์ 3 ท่าน และบุคลากร 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 15 ท่าน พบว่าระบบงานเดิมของห้องพยาบาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นการทางานด้วยตนเอง (Manual Work) ผ่านการจด
บันทึกการเข้าใช้งานของผู้เข้ามาใช้บริการ การให้บริการยา ควบคุมดู แลคลังยาให้มีความเป็นปัจจุบัน และจัดทา
รายงานประจาปีเพื่อประมาณการของบประมาณในปีต่อไป ตลอดจนการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างยา เพื่อสอดคล้อง
กับการให้บริการจริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ พบปัญหาในส่วนการประมวลผลข้อมูล และ
สรุปผลข้อมูลการทางานของห้ องพยาบาลมีความผิดพลาด และเกิดความล่าช้าของการสรุปผลข้อมูล เพราะการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษทาให้ข้อมูลในระบบทั้งข้อมูลผู้รับบริการ และข้อมูลของการจ่ายยา เมื่อนาข้อมูลมา
คิ ด ค านวณจะท าให้ เ กิ ด ความคาดเคลื่ อนของข้ อ มู ล และเกิ ด ความไม่ เ ที่ ย งตรงของข้อ มู ล ท าให้ ข้ อ มู ลนั้ น ไม่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนไม่สามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบในการทางานได้อย่างถูกต้อง
2. การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) เมื่อศึกษาข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็
เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ ระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ได้ระบบที่ตรงกับความต้องการ
สามารถแก้ปัญหาของระบบงานเดิมได้ โดยวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานจะแสดงแผนภาพที่ใช้ระบุ เหตุการณ์
(Use Case Diagram) เพื่อแสดงให้เห็นถึงการทางานหรือหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับระบบทุกคน ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนภาพที่ใช้ระบุเหตุการณ์ (Use Case Diagram)
จากภาพที่ 2 ผู้รับบริการคือผู้ที่เข้ามาใช้งานการรักษาอาการป่วยเบื้องต้นของห้องพยาบาล ผู้รับบริการ
สามารถเข้าสู่ระบบ เพื่อยืนยันตัวตนในการจัดคิวการรักษา จากนั้นจึงจะสามารถกดขอรับบริการเพื่อรอรับการรักษา
ถัดไป เจ้าหน้าที่คือผู้ปฏิบัติงานส่วนงานประจาวันโดยหน้าที่ หลักคือ 1.การดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการ อาจจะจ่ายยา หรือไม่ขึ้นอยู่กับการแพ้ยา อาการของผู้รับบริการ 2.การจัดการข้อมูลยา
3.การตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้บริการ และการพิมพ์รายงานเพื่อนามาประกอบเอกสารสรุปประจาเดือน
ผู้ดูแลระบบมีหน้าที่ในส่วนการทางานทั้งหมดของระบบสามารถเข้าถึงทุกข้อมูลการบริการเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ตรวจสอบข้อมูลหากผิดพลาด
และแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Class Diagram) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดในระบบ ดัง
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ (Class Diagram)
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3. การออกแบบ (Design) ก่อนเริ่มพัฒนาระบบ ผู้วิจัยได้ศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการพัฒนา
ระบบ ซึ่งจะพัฒนาในรูปแบบ Responsive Web Design ด้วยภาษา PHP ทั้งนี้ในการออกแบบระบบได้เริ่มจาก
การศึกษาองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ การจัดสีที่เหมาะสม การจั ดวางของคาสั่งต่างๆ และการจัดวาง
ภาพภายในเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งได้ออกแบบให้เว็บไซต์มีความเรียบง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ มีรูปแบบส่วน
ประสานงานผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย มีระบบเนวิเกชันใช้กราฟิกและจัดสีสันที่สื่อความหมายถึงห้องพยาบาลอย่างชัดเจน
ออกแบบให้เนื้อหามีการออกแบบที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป โดยได้ออกแบบหน้าจอให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ระบบ
ในตอนต้น
4. การพัฒนาระบบ (Development) ในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาล
ในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัย
ได้ใช้โปรแกรม XAMPP ในการจาลองเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้พัฒนาและทดสอบระบบ ใช้โปรแกรม MySQL เป็น
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลของ โดยใช้ควบคู่กับโปรแกรม Visual Studio Code ที่เป็นตัวพัฒนาแอปพลิเคชัน และ
ภาษาที่ใช้สาหรับการพัฒนาระบบส่วนใหญ่จะใช้เป็นภาษา CSS, PHP และ HTML (กัญจน์ งามวงศ์วรรณ, 2558)
ซึ่งจะดาเนินการพัฒนาทั้งสิ้น 8 โมดูล ประกอบไปด้วย การเข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ จัดการข้อมูลยา
การขอรับบริการ การตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการ การจ่ายยา การตรวจสอบข้อมูลประวัติการใช้บริการ และพิมพ์
รายงาน
5. การทดสอบระบบ (Testing) ผู้วิจัยทาการพัฒนาและทดสอบควบคู่กัน โดยทดสอบแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียดเพื่อค้นหาข้อบกพร่องในการใช้โปรแกรมเพื่อหาข้อผิดพลาดต่าง ๆ จากการใช้งานระบบ ก่อนที่จะส่งมอบให้
หน่วยงานใช้งานจริง ผลการทดสอบระบบ จากการทดสอบทั้ง 8 โมดูล ซึ่งระบบสามารถใช้งานได้จริง หากมีการใส่
ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือใส่จานวนที่ไม่มีอยู่จริง จะมีการแจ้งเตือนข้อมูลที่ผิดพลาด พร้อมมีการแสดงผลที่บ่งบอกถึงจุด
ที่มีการผิดพลาดอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดาเนินการแก้ไขได้ และสามารถทาให้ระบบดาเนินการต่อได้
ตามที่ผู้ใช้งานต้องการและในขั้นตอนนี้ ได้ประเมินการทางานของระบบ โดยกระบวนการในการประเมินผู้วิจัยได้ทา
การแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวน 15 คน โดย
ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบตามทฤษฎี Black Box Testing ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านความสามารถของ
ระบบ (Function Requirement Test) ด้านความถูกต้องและการทางานของระบบ (Function Test) ด้านความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing) ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing)
และด้านความมั่นคงของระบบ (Security Test)
2) การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จานวน 50 คน เป็นการสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของห้ อ งพยาบาลในรู ป แบบ
Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคาถามที่ใช้
ในการประเมินนั้นจะสอดคล้องกับขอบเขตของระบบและด้านการใช้งานทั่วไป
ผลการวิจัย
ในการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
4.1 ผลการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
4.1.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator) หมายถึง หัวหน้างานพยาบาล ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่หลักในการควบคุมการทางานของระบบ ดูแลและเพิ่มข้อมูลในทุกส่วนในงานระบบห้อง
พยาบาลได้ อาทิเช่น การเพิ่มข้อมูลผู้รับบริการ ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 หน้าการเพิ่มข้อมูลผู้รับบริการ
และสามารถตรวจสอบสถิติการให้บริการต่าง ๆ ในรูปแบบของ Dashboard ซึ่งง่ายต่อการดูข้อมูล
สรุป และนาสารสนเทศไปใช้งานได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าข้อมูลภาพรวมบน Dashboard
4.1.2 ส่วนของเจ้าหน้าที่ (Staff) หมายถึง เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลหรือผู้ช่วย ที่ได้รับมอบหมายให้
ทางานในระบบ มีหน้าที่หลักในเพิ่มยาในระบบ จ่ายยา และรักษาโดยเบื้องต้นให้กับผู้รับบริการ ตัวอย่างหน้าจอของ
การเพิ่มข้อมูลยา แสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลยา
ตัวอย่างหน้าจอของการเพิ่มข้อมูลการให้บริการ แสดงดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลการให้บริการ
4.1.3 ส่วนของผู้รับบริการ (User) หมายถึง นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
มีหน้าที่หลักในการขอรับบริการห้องพยาบาล ตัวอย่างหน้าจอหลักของผู้รับบริการ แสดงดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 หน้าจอหลักของผู้บริการ
ตัวอย่างหน้าจอของการขอรับบริการ แสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 หน้าจอการขอรับบริการ
4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมา
วิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ พื้ น ฐานโดยใช้ ค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการ
วิเคราะห์ลักษณะเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยระดับประสิทธิภาพของระบบในแบบประเมินแบ่งได้ 5 ระดับสร้าง
ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท
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เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการทดลองใช้ระบบ
การให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้เกณฑ์แบ่งเป็นช่วง และมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 - 1.50 หมายถึง ระดับประสิทธิภาพน้อยที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบโดยรวมจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 15 คน
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย
(𝒙̅)

1. ด้านความสามารถของระบบ (Function Requirement Test)
2. ด้านความถูกต้องและการทางานของระบบ (Function Test)
3. ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability Testing)
4. ด้านสมรรถนะในการทางานของระบบ (Performance Testing)
5. ด้านความมั่นคงของระบบ (Security Test)
ค่าเฉลี่ยรวม

4.47
4.13
4.29
4.40
4.33
4.32

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.83
0.74
0.83
0.63
0.72
0.75

ระดับ
ประสิทธิภาพ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินในภาพรวมพบว่า ประสิทธิภาพของระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้น
ของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรอยู่ที่ 0.75 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ย 4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรอยู่ที่ 0.83
4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์
ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ลักษณะ
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยระดับความพึงพอใจของระบบในแบบประเมินแบ่งได้ 5 ระดับสร้างตามมาตรวัดของลิ
เคิร์ท ดังนี้
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานในการทดลองใช้ระบบ
การให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้เกณฑ์แบ่งเป็นช่วง และมีเกณฑ์การแปลผล ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.01 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานระบบ จานวน 50 คน
รายการประเมิน
1. มีความเหมาะสมในการออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
2. มีความสะดวกและไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการใช้งาน
3. มีระบบช่วยลดเวลาในการตรวจสอบข้อมูล
4. ระบบสามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
5. มีการตรวจสอบสถานะผู้ใช้งาน
6. มีความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละส่วนของ
ผู้ใช้งาน
7. ประสิทธิภาพและความรวดเร็วใจการตอบสนองของระบบ
ค่าเฉลี่ยรวม

4.38
4.24
4.28
4.64
4.54

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)
0.75
0.72
0.93
0.69
0.71

4.04
4.44

0.97
0.91

4.37

0.81

ค่าเฉลี่ย (𝒙̅)

ระดับ
ความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไปพบว่า ระดับความพึง
พอใจของระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ อยู่ในระดับ มาก ซึ่ง มีค่ า เฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.81 โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่มีระบบสามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
สะดวกมีค่าเฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการดาเนินการวิจัยดังนี้
5.1 การพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web
Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรูปแบบการวิจัยและพัฒนา โดย
ผู้วิจัยได้ยึดหลักการพัฒนาตามทฤษฎีวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ได้กาหนด
สิทธิ์การเข้าใช้งานเป็น 3 ส่วนคือ ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลระบบ สามารถแบ่งโมดูลการทางานออกเป็น 8
โมดูล โดยจะสามารถเข้าสู่ระบบ การจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ การจัดข้อมูลยา การขอรับบริการ การตรวจสอบข้อมูล
ผู้รับบริการ การจ่ายยา การตรวจสอบข้อมูลประวัติการเข้าใช้บริการ และการพิมพ์รายงาน
5.2 การประเมินประสิทธิภาพระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ
Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จานวน 15 ท่าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.75 พบว่ามีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ สูงที่สุด ด้านความสามารถของระบบ และในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความถูกต้องและการ
ทางานของระบบ
5.3 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลใน
รูปแบบ Responsive Web Design กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย
ผู้ใช้งานระบบ จานวน 50 ท่าน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.81 พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ สูง
ที่สุด ด้านของระบบที่สามารถช่วยสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก และในด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูลใจแต่ละส่วนของผู้ใช้งาน
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ผลการพัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพเบื้องต้นของห้องพยาบาลในรูปแบบ Responsive Web Design
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์นั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนการทางาน ภายใต้ 8
โมดูลหลัก พบว่า สามารถทางานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้ง เอาไว้ แต่จ ากผลการประเมินประสิทธิภาพระบบ
ถึงแม้ว่าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมากนั้น และเมื่อมองในรายละเอียดพบว่า ด้านความถูกต้องและการ
ทางานของระบบ และด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.13 และ 4.29 ตามลาดับ แม้ว่าจะอยู่ใน
ระดับมาก แต่ก็ยังมีผลการประเมินที่ไม่ดีนัก และเมื่อปรับปรุงและนาไปให้ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจแล้วนั้น
พบว่า ในเรื่องของความสะดวกและไม่ซับซ้อนของระบบเป็นเรื่ องที่ได้คะแนนประเมินน้อยที่สุด นั่นคือ มีค่าเฉลี่ย
4.04 เท่านั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่จาเป็นต้องปรับปรุงในจุดนี้ก่อนนาไปใช้งานจริง เนื่องจากในมุมของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่องานสุขภาพนั้น เป็นงานที่ต้องการระบบที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจการทางานโดยง่ายเพื่อลดเวลาในการ
ทางาน ให้บริการทางสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (จตุพร กลม
ปั่น และคณะ, 2562) นอกจากนี้ยังต้องช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้ารับบริการ สามารถใช้งานได้โดยง่าย แม้ในภาวะการ
เจ็บป่วย ซึ่งจะลดสมรรถนะในการทาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (คัทลิยา วสุธาดา, 2560) อีก
ด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของห้ อ งพยาบาลในรู ป แบบ Responsive Web Design
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถนามาปรับใช้ในการให้บริการด้าน
สุขภาพเบื้องต้นสาหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่าง ๆ และปรับปรุงแก้ไขให้ระบบมีความเสถียรภาพ
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ระบบการให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ของห้ อ งพยาบาลในรู ป แบบ Responsive Web Design
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เหมาะสมกับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์
แต่มีข้อจากัดในการเข้าถึงระบบต้องผ่านทางเว็ปแอพลิเคชัน หากระบบมีการพัฒนาในรูปแบบของโปรแกรม
ประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) เพื่อให้ผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือทางานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข. (2564). มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ
สุ ข ภ า พ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข . [Online]. Available: http://do1.new.hss.moph.go.th
[2565, กุมภาพันธ์ 1].
กัญจน์ งามวงศ์วรรณ. (2558). พัฒนาระบบเว็บไซต์ อัปโหลดไฟล์ กรณีศึกษาโรงแรมพลาซ่า แอทธินี แบงค็อก
อะรอยัล เมอริเดียน. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย
– ญี่ปุ่น.
คัทลิยา วสุธาดา. (2560). การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานเพื่อลดระยะเวลารอคอยการรับบริการในโรคผู้ป่วย
เรื้ อ รั ง ศู น ย์ สุ ข ภาพชุ ม ชนเมื อ งท่ า ช้ า ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี . วารสารพยาบาลพระปกเกล้ า จั น ทบุ รี ,
28(1), 80 – 89.
จตุพร กลมปั่น , อรรถพล กาญจนพงษ์พร, อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล , และ ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย. (2562, มกราคม มิถุนายน). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรายงานความสมบูรณ์ของการสรุปเวชระเบียนในโรงพยาบาล
เจริญกรุงเทพ. วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, 15(1), 54 - 79.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
jitnupong, B. & Jirachiefpattana, W. (2018). Information System User Interface Design in Software
Services Organization: MATEC Web of Conferences. MATEC Web of Conferences,
2018(164). Bali, Indonesia: Petra Christian University.

590

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

ระบบสั่งซื้อน้าดื่มโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อออกแบบระบบสั่งซื้อน้าดื่มแบบออนไลน์ การตอบกลับหรือให้ข้อมูลแก่ ลูกค้า
อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถสอบถามหรือสั่งซื้ อได้ตลอดเวลา ทาให้ลดภาระการทางานของพนั กงานในบริษัท
เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานและเพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการขายแบบออนไลน์ ขั้นตอนการดาเนิ นการได้
ดาเนินการตามขั้นตอนของการพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1.ศึกษา
ระบบงาน 2.วิเคราะห์ปัญหาของระบบ 3.ออกแบบระบบ 4.พัฒนาระบบ 5.ทดสอบการใช้งานของระบบ 6.แก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบ ซึ่งเหตุผลหลักที่ทาให้บรปรับใช้ แชทบอทสาหรับงานบริการลูกค้ามาจากการที่ บริษัทไม่มี
บุคลากรที่ทาหน้าที่ตอบลูกค้าโดยเฉพาะพนักงานไม่สามารถตอบกลับลูกค้าได้ตลอดและทาให้เกิดการทางานที่ล่าช้า
จากการประเมินความพึ่งพอใจของผู้ที่ได้ทดลองใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.81, S.D. = 0.99)
คาสาคัญ: ไลน์บอท / แอพพลิเคชั่นไลน์ / น้าดื่ม
Abstract
This research aims to design an online drinking water ordering system. Responding to or
providing information to customers quickly, which users can inquire or order at any time. This
reduces the workload of employees in the company, increases the convenience of users and
promotes the development of the online sales business. The procedure was carried out in
accordance with the System Development Procedure (SDLC), with six research procedures carried
out. As follows: 1. Study the system 2. Analyze system problems. 3.System design 4.System
development 5. Test the use of the system 6. Fix system bugs, the main reason why chatbots are
deployed for customer service is because the company does not have personnel who respond
specifically to customers, employees cannot always respond to customers and cause delayed
work. According to the assessment of the satisfaction of those who have tried the system, it is very
high. (𝑥̅ = 3.81, S.D. = 0.99)
Keywords: Line bot / Line application / drinking water
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้บริษัทและหน่วยงานต่า งๆ
ประสบปัญหาในด้านการทางานที่ลาบาก โดยเฉพาะธุระกิจการขนส่งสินค้าต่างๆ รวมถึงบริษัท สุพัฒนกิจ วอเตอร์
กรุ๊ป (SUPHATTHANAKIT WATER GROUP CO.,LTD) จากัด ที่จาหน่ายน้าดื่มมีชื่อแบรนด์ว่า น้าดื่มสวิต (SWISS)
ในจังหวัดพิษณุโลก ได้ประสบปัญหาในด้านของลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้า ดูตัวอย่างสินค้าของน้าดื่มและดูราคา
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและตกลง ชาระเงินที่หน้างาน เพราะบริษัทสุพัฒนกิจ วอเตอร์กรุ๊ป ไม่มีการ
โปรโมทสินค้าตัวอย่างให้ได้เห็นบนสื่อออนไลน์ มีแค่เบอร์ติดต่อกับหน้าร้านเท่านั้น บางกรณีลูกค้าติดต่อมาสั่งซื้อแต่
ไม่มีพนักงานรับเพราะพนักงานมีไม่มาก ซึ่งนั้นเป็นระบบงานเดิมที่ทาอยู่
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Line Bot คื อ Line Official Account ที่ ไ ด้ น า Messaging API มาใช้ เป็ น บริ ก าร API ตั ว หนึ่ ง ที่ เ ปิ ด
ให้บริการสาหรับนักพัฒนา โดยเจ้าของ Line Official Account จะทาการกาหนดหรือตั้งค่าไว้ด้านหลังบ้านของ
บริการ เพื่อให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้คนมาเป็นคนตอบ AppSheet คือเครื่องมือที่ช่วยในการ
สร้า ง Mobile Application ซึ่ง มี ฟัง ก์ชั น การทางานได้เ ที ยบเท่า ซอฟแวร์ เราจึ ง ได้นามาใช้ ทาการค้ า ขายแบบ
ออนไลน์ นา appsheet มาใช้กับไลน์บอท (Line Bot) โดยการสร้างตัวระบบขึ้นมาให้เสร็จสมบูรณ์และนาลิงค์ใน
ตัวของระบบ appsheet ไปเชื่อมต่อกับไลน์บอทในส่วนของเมนูไลน์หรือเมนูต่างๆ ก็ได้ตามต้องการ
ดังนั้น ผู้จัดทาได้มีแนวคิดที่จะทา Line Bot ที่สามารถโปรโมทสินค้าตัวอย่างและสั่งซื้อสินค้า แสดงผล
และเมนูคาสั่งต่างๆ ได้ตามต้องการ เพราะแอพพลิเคชั่นไลน์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่ทุกคนใช้กันเป็นจานวนมากและ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย ฉะนั้นแอพพลิเคชั่นไลน์จึงเป็นแอพพลิเคชั่นที่เหมาะสมที่จะเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางโปรโมท
สินค้าตัวอย่างและการซื้อขายที่ทุกคนเข้าถึงกันได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิธีการนา Line Bot มาใช้ในการแนะนาข้อมูลน้าดื่มตราสวิต
2. เพื่อศึกษาวิธีการนา App Sheet มาใช้เป็นระบบการสั่งซื้อน้าดื่มตราสวิต
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มตี ่อระบบสั่งซื้อน้าดื่มตราสวิตด้วยเทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอท
ขอบเขตการวิจัย
ระบบสั่งซื้อน้าดื่มโดยใช้เทคนิคการสนทนาผ่านไลน์บอทพัฒนาขึ้นเพื่อใช้บนไลน์เท่านั้นและใช้ในเขต
ตาบล พันเสา อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ
1. ผู้บริโภคน้าดื่มสวิต
2. พนักงานโรงงานน้าดื่มสวิต
กลุ่มตัวอย่าง คือ
1. ผู้บริโภคน้าดื่มสวิต ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพศชาย 10 คน เพศหญิง 10 คน รวมเป็น จานวน 20 คน
2. พนักงานโรงงานน้าดื่มสวิต ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่น เพศชาย 3 คน เพศหญิง 1 คน รวมเป็น จานวน
4 คน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ดาเนินงานโดย ผู้วิจัยจึงได้กาหนดแนวคิดในการพัฒนาระบบสั่งซื่อน้าดื่มผ่านไลน์บอท ดังนี้

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงการทางานของระบบ
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จากภาพแสดงการทางานของระบบ เมื่อผู้ใช้งาน (User) ทาการสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่หน้า ไลน์
(Line) และทาการทักทายแชทบอท จะมีข้อความตอบกลับ และมีการใช้แทบเมนูในส่วนของไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้งานกด
เข้าไปยังระบบสั่งซื้อน้าดื่ม (App Sheet) จากนั้นให้ผู้ใช้งานทาการสั่งซื้อน้าดื่มจนเสร็จสิ้น ข้อมูลจะถูกนาไปเก็บใน
ฐานข้อมูล (Google Sheet) เมื่อพนักงานทาการจัดเตรียมสินค้า เพื่อส่งเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานสามารถทาการ
ติดตามสินค้าได้ตลอดเวลาจนกว่าจะถึงจุดหมาย
จากกรอบแนวคิดประเมินประสิทธิภาพได้ว่าการตอบสนองของไลน์บอทมีการตอบสนองแบบทันที (Realtime) ขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคน และยังมีฟังก์ชัน (เมนู ปุ่ม สัญลักษณ์ ) ที่ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบสั่งซื้อ
น้าดื่ม(App Sheet) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทางานที่สะดวกรวดเร็วตามความต้องการ ง่ายต่อการใช้งาน มีการ
ตอบสนองที่เสถียรภาพอย่างมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
การพัฒนาไลน์บอทเพื่อสั่งซื้อน้าดื่ม โดยมีชื่อแบรนด์ว่า น้าดื่มสวิต (SWISS) ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของ
การพัฒนาระบบ (SDLC) โดยมีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย กลุ่มเป้าหมาย และสถิติ ติที่ใช้
ในการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน
1.1 ศึกษาระบบงาน
ศึ กษาและรวบรวมข้อ มูล ระบบงานของน้ าดื่ ม แบรนด์ สวิต โดยใช้ การศึ กษาแบบลงพื้ น ที่
สอบถามข้อมูลเชิงลึกและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น
1.2 วิเคราะห์ปัญหาของระบบ
จากปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้บริโภคต้องการจะสั่งซื้อน้าดื่มผู้บริโภคจะต้องทาการโทรศัพท์เข้า
มาที่ร้าน หรือทาการวอลค์อิน (Walk-in) เข้ามาเพื่อทาการซื้อสินค้า ทาให้ผู้บริโภคเสียเวลาในการเดินทางและ
ขั้นตอนในการทางานมีความยุ่งยากและอาจเกิดปัญหาตามมา อาทิเช่น โทรศัพท์ไม่สามารถโทรเข้ามาได้ หรือมี
ปัญหาในการเดินทาง เป็นต้น
1.3 ออกแบบระบบ
ผู้วิจัยจึงได้วิเคราะห์และนามาออกแบบระบบโดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการเก็บข้อมูล และเป็น
ตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้จัดจาหน่ายและผู้บริโภค เพื่อให้สามารถที่จะทางานได้ง่ายขึ้นและลดเวลาใน
การทางานของฝั่งลูกค้าและผู้จัดจาหน่ายให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลังจากวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ผู้วิจัยได้ นา
ข้อมูลที่ได้จากการวิคราะห์ปัญหามาออกแบบระบบโดยใช้ Data Flow Diagram ดังนี้

0

ภาพที่ 1 ภาพการออกแบบระบบโดยใช้ Data Flow diagram
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1.4 พัฒนาระบบ
จากการออกแบบระบบได้พัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยใช้ Google Sheet ใน
การเก็บข้อมูล และได้พัฒนาในส่วนไลน์บอทในการรับข้อมูลจากฝั่งลูกค้า โดยมีการทางาน คือ เมื่อผู้ใช้กดแอดไลน์
ผ่าน QRCode จากนั้นผู้ใช้กดสั่งซื้อสินค้า ระบบจะทาการแสดงผลหน้า Appsheet ในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อผู้ใช้
เลือกซื้อสินค้าสาเร็จแล้ว ระบบจะให้กรอกข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม และมีการดึงข้อมูล GPS ของผู้ใช้เข้ามาประมวลผล
จากนั้นเมื่อผู้ใช้ทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานจะได้รับข้อมูลการสั่งซื้อและเบอร์โทรลูกค้าแต่ละคนและ
นาส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ได้รับ ทั้งนี้หากผู้ใช้ทาการรับสินค้าเรียบร้อยแล้วพนักงานจะให้ผู้ใช้หรือลูกค้า เซ็นรับสินค้าทุก
ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการรับสินค้า เป็นต้น
1.5 ทดสอบการใช้งานของระบบ
มีการทดสอบการทางานและประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้านโดยประกอบไปด้วยด้านการใช้
งาน และด้านรูปแบบ ซึ่งประเมินโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาคือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากนั้น นามา
เปรียบเทียบเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
1.6 แก้ไขข้อบกพร่องของระบบ
มีการแก้บัคและปรับปรุงประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งฝั่งหลังบ้านและฝั่งหน้าบ้าน โดยมีการ
ตรวจสอบปัญหาและทาการแก้ไขทันที
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ผู้บริโภคน้าดื่มสวิต (SWISS) ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นจานวน 20 คน
2.2 พนักงานในโรงงานน้าดื่มสวิต (SWISS) ที่ใช้งานแอพพลิเคชั่นจานวน 4 คน
3. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
3.1 ซอฟต์แวร์
3.1.1 Application line
3.1.2 Line Developers
3.1.3 DialogFlow
3.1.4 Google Sheets
3.1.5 Google AppSheet
3.1.6 Adobe Photoshop CS6
3.2 เครื่องมือในการทาวิจัย
3.2.1 Microsoft Word
3.2.2 Microsoft Excel
4.การรวบรวมข้อมูล
ลงพื้นที่สอบถามและขอข้อมูลต่างๆกับทางเจ้าของโรงงานเพื่อเก็บรวบรวมไปศึกษา
5.การวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลที่ได้มาศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่เพื่อนาไปใช้พัฒนาระบบ
ผลการพัฒนาระบบ
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาระบบสั่ ง ซื้ อ น้ าดื่ ม ผ่ า นไลน์ บ อท โดยการศึ ก ษาหาข้ อ มู ล และน าวิ เ คราะห์
ออกแบบ เพื่อจัดทาโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
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ผลการพัฒนาระบบในส่วนของผู้ใช้งาน

ภาพที่ 3 สแกนคิวอาโค้ดแล้วจะเจอหน้าแสดงผลหน้าไลน์

ภาพที่ 4 หน้าสั่งซื้อสินค้าใน Appsheet ต้องล็อกอินด้วย E-Mail Google เพื่อเข้าสู่หน้าสั่งซื้อ
จากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกสินค้าที่ต้องการ
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ภาพที่ 5 กรอกรายละเอียดการสั่งซื้อและรายละเอียดการจัดส่งสินค้า

ภาพที่ 6 หน้าออเดอร์ยืนยันการสั่งซื้อที่ผู้ใช้งานได้กรอกข้อมูลลงไป จากภาพที่ 3
และสามารถเพิ่มลบแก้ไขได้ตามต้องการก่อนจะยืนยันการสั่งซื้อ
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ภาพที่ 7 หน้าจอยืนยันการสั่งซื้อ
ผลการพัฒนาระบบในส่วนของพนักงาน
ในส่วนของพนักงานจะมีอยู่ 2 เมนูคือ จัดเตรียมสินค้าและติดตาม

ภาพที่ 8 พอมีออเดอร์การสั่งซื้อเข้ามาพนักงานจะเปิดเช็คดูว่ามีการสั่งซื้อสินค้าอะไรบ้าง
และจัดเตรียมส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง
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ภาพที่ 9 การยืนยันสถานะหลังจากที่พนักงานเตรียมจัดส่งสินค้าเสร็จแล้วจะทาการกดปุ่มเปลี่ยนสถานะ
เป็นกาลังนาส่งสินค้า หลังจากนั้นออเดอร์จะถูกส่งไปให้กลับพนักงานฝ่ายส่งสินค้า

ภาพที่ 10 พนักงานส่งสินค้าก็จะทาการส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยการกดปุ่มพิกัดส่ง
หรือสามารถติดต่อกับลูกค้าทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลย
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ภาพที่ 11 หน้าจอลูกค้าเซ็นยืนยันการรับสินค้าและลงชื่อพนักงานผู้ส่ง
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอทและได้ทาการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ จากตารางที่ 1 โดยกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท จาแนกเป็นเพศชายระดับชั้น
ต่ากว่าปริญญาตรีจานวน 10 คน ระดับชั้นปริญญาตรีจานวน 3 คน และ เพศหญิงระดับชั้นต่ากว่าปริญ ญาตรี 10
คน ระดับชั้นปริญญาตรี 1 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 24 คน ได้ทาการทดลองใช้งานระบบสั่งซื้อน้าดื่มมีผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ จากตารางที่ 2 ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 อยู่ในเกณฑ์ระดับ
มาก ผู้ใช้ ทดลองระบบสั่ง ซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท มีค วามเสถียรภาพ การสั่ง ซื้อสินค้ าสะดวกง่ายต่อการใช้งาน
สามารถนาไปพัฒนาและต่อยอดได้อีกในอนาคต
ผลการประเมินความพึงพอใจ
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท หลังจากที่ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งาน
ระบบแล้วทาการประเมินความพึงพอใจโดยมีการแยกเป็น 2 ตาราง ในการจาแนกเพศและระดับชั้น อีกส่วนเป็น
รายงานการประเมินและค่าเฉลี่ย แสดงตารางที่ 1 ตางรางที่ 2
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มผู้ใช้งานระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท
ระดับชั้น
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี

ชาย
10
3

เพศ
หญิง
10
1

รวม
20
4

จากตารางที่ 1 แสดงจานวนกลุ่มผู้ใช้งานระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอทจาแนกตามเพศและระดับชั้น
ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท
ข้อ
รายงาน
ด้านการใช้งาน
1
การใช้งานระบบ

̅
𝒙

S.D. ร้อยละ ความหมาย

4.08 0.95 81.67

มาก
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ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของระบบสั่งซื้อน้าดื่มผ่านไลน์บอท (ต่อ)
ข้อ
รายงาน
ด้านการใช้งาน
2
ด้านการให้ข้อมูลสินค้า
3
ระยะเวลาในการตอบกลับของระบบ
4
การสั่งซื้อสินค้า
5
ความสะดวกสบายในการใช้งาน
6
ความเสถียรภาพของระบบ
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ด้านรูปแบบ
1
ความสวยงาม
2
ภาพสินค้า
3
ความเหมาะสมด้านรูปแบบของระบบ
ค่าเฉลี่ยรายด้าน
ค่าเฉลี่ยรายด้านทั้งหมด

̅
𝒙

S.D. ร้อยละ ความหมาย

3.71
3.71
3.54
3.54
3.79
3.72

0.98
0.98
1.12
1.12
0.87
1.00

74.17
74.17
70.83
70.83
75.83
74.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.92
3.96
4.08
3.98
3.81

0.95
0.84
1.11
0.96
0.99

78.33
79.17
81.67
79.72
76.30

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งซื้ อน้าดื่มผ่านไลน์บอทมีค่าเฉลี่ย 3.81
อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาจากข้อมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห์ออกแบบและจัดทาระบบสั่งซื้อน้าดื่ม ที่มีแอพพลิเคชั่น LINE
เป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขาย โดยมี App Sheet เป็นตัวระบบสั่งซื้อสินค้า และ Google Sheet เป็นฐานเก็บ
ข้อมูล เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิชชาพร คาทาและประศาสตร์ บุญสนอง (2564) มีการใช้ Google Sheet เป็น
การเก็บข้อมูล เมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามายังตัวไลน์จะมีการตอบกลับแบบอัตโนมัติ ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ
วสุ บัวแก้ว และปณธิิ เนตินันทน์ (2563) ระบุว่า LINE BOT คือการเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารและอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ดังนั้นการพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าที่เชื่องโยงกับ LINE และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ บุญหลง ขาบางโพธิ์ (2561) มีการใช้แทบเมนูในตัวไลน์ (Line) ทาให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันของระบบ
จากผลการศึกษาในการพัฒนาระบบสั่งซื้อน้าดื่ม สามารถใช้งานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
ด้วยผลการประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน ประสิทธิภาพของระบบสั่งซื้อน้าดื่ม ได้ผลการวิเคราะห์
แบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้ใช้งานได้ทดลองใช้งานระบบ มีผลการประเมินความพึงพอใจจากตารางที่ 1 เป็นการ
แยกเพศและจานวนของผู้ประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็นชาย 13 คน หญิง 11 คน รวมเป็น 24 คน ตารางที่ 2 การ
ประเมินในยส่วนของระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ซึ่งผู้ใช้งานมีความพึงพอใจกับระบบสั่งซื้อน้าดื่ม
เพราะสามานาไปใช้งานได้จริงและมีสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผู้พัฒนาออกแบบระบบมาให้สามารถใช้งานได้จริง ในด้านการตอบกลับอัตโนมัติและในด้านสั่งซื้อน้า
ผ่านไลน์บอท ช่วยเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อน้าดื่มให้กับคนในชุมชนหรือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องทาให้ผู้บริโภคได้เข้าถึง
น้าที่สะอาดปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
สามารถนาไปแก้ไขปรับใช้ให้เข้ากับการค้าขายทางธุรกิจอื่นๆได้ ควรเพิ่มการชาระเงินในรูปแบบ
ออนไลน์ มีการอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินและปรับปรุงแก้ไข้ให้ระบบมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). หลักการวิจัยเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สุวิริยาสาส์น.
บุญหลง ขาบางโพธิ.์ (2561). การพัฒนาระบบแชทบอทเพื่อบริการผู้ใช้งานด้านเครือข่ายผ่านโปรแกรมสนทนา
ไลน์. พิษณุโลก : วิทยาลัยอาชีวะพิษณุโลก
พิชชาพร คาทา และประศาสตร์ บุญสนอง. (2564). แชทบอทสาหรับการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 4 (น.39-44). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.
วสุ บัวแก้ว และปณิิธิ เนตินันทน์. (2563). การพัฒนาระบบ LINE BOT สาหรับบัณฑิตวิทยาลัย.
รายงานสืบเนื่องการประชุมนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 (น.2406-2413). กรุงเทพ
: มหาวิทยาลัยรังสิต.
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การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
Creation Word Problem and Automatic Answer Examine Mathematical in
Subject Probability
วุฒิชัย ขอนทอง1 และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์2
Wootthichai Khonthong 1 and Phongthep Ruxpakawong 2
1สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมการสร้างโจทย์และตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะ
เป็น” ที่สามารถฝึกทักษะในการทาแบบทดสอบโดยการอ่านโจทย์แล้วคิดวิเคราะห์จึงจะได้คาตอบที่ถูกต้องและ
แม่นยา เพื่อให้ได้โจทย์ที่ไม่ซ้ากันโปรแกรมจะสุ่ม (Random) ค่าของตัวแปร ในการสร้างโจทย์แต่ละโจทย์ และลด
ปัญหาการลอกข้อสอบที่เกิดจากสาเหตุโจทย์ที่ซ้ากันให้กับผู้ทาแบบทดสอบ จากปัญหาจึงสร้างระบบดังกล่าวขึ้น
โดยระบบจะส่งไฟล์โจทย์ปัญหาให้ผู้ทดสอบเข้าไปทดสอบ แก้ไขโจทย์ปัญหาเพื่อหาคาตอบตามเวลาที่กาหนด โดยผู้
ทดสอบสามารถส่งแบบทดสอบก่อนเวลาได้จากนั้นระบบจะตรวจคาตอบและส่งผลคะแนนมายังผู้ทดสอบ ใน
งานวิจัยนี้ไฟล์โจทย์ปัญหา 1 ต้นแบบ จะได้โจทย์ปัญหา 2 ข้อใหญ่ แต่ละข้อใหญ่ จะมีคาถาม 10 ข้อย่อย โดยจะสุ่ม
(Random) ค่าของตัวแปร 10 ตัวแปร ที่มีตัวแปรจานวนละ 1 – 30 ทาให้เกิดการสร้างโจทย์ได้ไม่ซ้ากัน จากการ
ทดสอบพบว่า ผู้ทดสอบจะได้รับโจทย์ที่ไม่ซ้ากันคนละ 1 ไฟล์ ให้ผู้ทดสอบทาแบบทดสอบคนละ 2 ข้อใหญ่ 20 ข้อ
ย่อย โจทย์ปัญหา 1 ไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 16.462 วินาที การตรวจคาตอบ 1 ไฟล์ ใช้เวลาเฉลี่ย 30.138 วินาที ซึ่งจะ
ช่วยลดภาระของอาจารย์ผู้สอนได้เป็นอย่างดี และประหยัดเวลาในการตรวจแบบทดสอบ มีการจัดเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ จากผู้ทาแบบทดสอบจานวน 63 คน ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย 31.93%
คาสาคัญ: การสร้างแบบทดสอบออนไลน์ / การตรวจคาตอบอัตโนมัติ / Google App Script
Abstract
This research is the development of a program for creating problems and checking answers
automatically in mathematics. "Probability" that can practice test-taking skills by reading problems
and analyzing them in order to get accurate and accurate answers. To get a unique problem, the
program will randomly (Random) the value of the variables to create each problem. and reduce
problems of plagiarism caused by duplicate problems for test takers from the problem, such a
system was created. The system will send the problem file to the tester to test. Solve problems
to find answers in time. The test taker can submit the test ahead of time and the system will check
the answer and send the score to the tester. In this research, the problem problem file 1 prototype
contains 2 big problems, each big problem has 10 sub-questions, randomly (Random) the values
of 10 variables with variables 1-30 each, resulting in the creation of the problem. unique from the
test, it was found that Each tester will receive 1 unique problem file and each tester takes 2 tests.
20 big items, 20 sub-items, 1 file of problems, takes an average of 16.462 seconds, and checking
answers for 1 file takes an average of 30.138 seconds, which will greatly reduce the teacher's
burden. and save time in examining There is a systematic storage. Of the 63 test takers, the average
score was 31.93%.
Keywords: quiz creation / automatic answer check system / google app script
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจ จุ บันโจทย์ค าถามปัญหาคณิ ตศาสตร์ที่ใช้ ในการเรียน การสอนหรือใช้ วัดระดับ คณิ ตศาสตร์นั้นมี
หลากหลายรูปแบบและโดยทั่ว ไปแล้วจะมีลักษณะที่ซ้ากัน ดังเห็นได้จากการเรียนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน การ
คิดวิเคราะห์ คานวณ หรือการคิดคาดการณ์ หลายคนคิดว่าการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เป็นเรื่องง่าย และมี
บุคคลบางกลุ่มที่ไม่ชอบการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ จึงทาให้เกิดความไม่สนใจหรือไม่ ใส่ใจในเรื่องของการคิด
วิเคราะห์หรือการศึกษาเท่าที่ควร
โจทย์ปัญหาเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวัดองค์ความรู้ และวัดทักษะในการคิดวิเคราะห์ความแม่นยาของผู้
ทดสอบ โดยให้ผู้ทดสอบอ่านโจทย์วิเคราะห์โจทย์จึงจะได้คาตอบที่ถูกต้องเป็นการฝึกสมอง และทาความเข้าใจกับ
โจทย์มากขึ้นเพราะโจทย์ปัญหาต้องใช้เหตุผลทางตรรกศาสตร์โดยทั่วไปผู้สร้างแบบทดสอบต้องการให้ข้อสอบโจทย์
ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคนต่างกัน เนื่องจากมีนักศึกษาจานวนมาก อาจทาให้ผู้สร้างแบบทดสอบเสียเวลาออก
ข้อสอบเพิ่มและตรวจข้อสอบเกิดความล่าช้า จึงส่งผลให้นักศึกษารู้คะแนนช้า
จากปัญหาข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมการสร้างไฟล์โจทย์และตรวจคาตอบอัตโนมัติทาง
คณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ขึ้นมาใช้งานเองด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ทาแบบทดสอบ
นักศึกษาจะได้โจทย์ปัญหาที่หลากหลายไม่ซ้ากัน และยังช่วยลดภาระของอาจารย์ ผู้สอนได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถ
ลดการทุจริตในการสอบ ประหยัดเวลาในการสร้างแบบทดสอบและประหยัดเวลาในการตรวจแบบทดสอบ เพื่อให้
ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาข้อมูล
Google Docs เป็นบริการออนไลน์สามารถจัดการเอกสารได้แบบไม่ต้องเสียเงินแค่มีอีเมล์ของ Gmail
และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถพิมพ์รายงานทาสไลด์เพื่อนาเสนองานหรือจะจัดการเอกสารแบบ Spreadsheets
ได้เหมือน Excel ประโยชน์ของ Google Docs สามารถทางานได้ทันทีที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้อง
เสียเวลาติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องมือหรือเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ก่อนใช้งานแต่อย่างใด และสามารถแชร์เอกสารให้กับ
เพื่อนเพื่อแก้ไขแบบทดสอบการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น”
ใช้ Document App เป็นตัวเลือกในการเก็บตัวอย่างทั้งโจทย์และคาถาม (Support, 2015)
Java Script คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กาลังได้รับความ
นิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุที่เรียกกันว่า “สคริปต์” (Script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนา
เว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหวสามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมี
วิธีการทางานในลักษณะ “แปลความและดาเนินงานไปทีละคาสั่ง (Interpret) หรือเรียกกันว่าอ็อบเจ๊กโอเรียลเต็ด
(Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับ
ผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทางานข้ามแพตฟอร์มได้ โดยทางานร่วมกับภาษา HTML และ ภาษา Java ได้ทั้ง
ทางฝั่ง ไคลเอนต์ (Client) และทางฝั่ง เซิร์ฟเวอร์ (Server) (JavaScript, 2560) Google App Script คื อ วิธีการ
เรียกใช้งาน Google App อีกรูปแบบหนึ่ง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายงานที่ต้องมาซ้า ๆ หรืองานที่มีรูปแบบตายตัว
เปลี่ยนมาเป็นคาสั่งสคริปต์ Script ที่สามารถทางานได้โดยอัตโนมัติชุดของคาสั่งที่แสดงขั้นตอนการทางานตามที่
ออกแบบและกาหนดไว้ การเขียน Google App Script เราจะเรียกกลุ่มของการทางานว่า Function แบบเดียวกับ
method ของภาษา Java
แนวทางการสร้างโจทย์และคาถาม เนื้อหาของโจทย์และคาถามสมควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ จะเป็นระดับความยากง่ายและเหมาะสมกับระดับของผู้ทาแบบทดสอบโจทย์ควรกระชับ ชัดเจน รั ดกุม เข้าใจได้
ชัดเจน แต่มีข้อมูลเพียงพอสาหรับการตอบคาถามได้ ข้อมูลที่ได้ควรเป็นข้อมูลดิบ หลีกเลี่ยงคาหรือข้อความที่ชี้
เฉพาะจะทาให้ผู้สอบตอบโดยใช้ความจา (Pattern recognition) มากกว่าการวิเคราะห์ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2530)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบการสร้างโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมตรวจคาตอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น
3. ลดกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจานวนมากเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
ด้วยการนาเทคโนโลยีมาใช้จัดทาสื่อการสอนออนไลน์
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วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้างแบบทดสอบปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” สร้างด้วยโปแกรมคอมพิวเตอร์ที่ไม่
ซ้ ากั น การตรวจค าตอบและการรายงานผลคะแนนการทดสอบ โดยผู้ พั ฒ นาจะส่ ง ไฟล์ ( Spreadsheets)
แบบทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบจะต้องอ่านโจทย์ทาความเข้าใจ
โจทย์และเติมคาตอบเป็นตัวเลข จุดทศนิยม ลงในคาตอบ เมื่อผู้ทดสอบทาแบบทดสอบโจทย์ปัญหาเสร็จ ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดระบบจะทาการตรวจคาตอบอัตโนมัติ แล้วรายงานผลคะแนนไปยังผู้ ทาแบบทดสอบ ผู้ทดสอบ
จะไม่สามารถแก้ไขคาตอบหรือเพิ่มอะไรลงในแบบทดสอบโจทย์ปัญหาได้ แต่ผู้ทดสอบสามารถดูได้ว่าแบบทดสอบ
โจทย์ปัญหาที่ทาไปนั้นข้อใดผิดหรือข้อใดถูกบ้าง วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งออกได้ 3 ขั้นตอน การสร้างแบบทดสอบ
การตอบโจทย์ปัญหา การตรวจคาตอบอัตโนมัติพร้อมให้คะแนน

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการดาเนินวิจัย
การสร้างแบบทดสอบ
การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ตัวอย่าง
โจทย์ปัญหา 1 ไฟล์ จะมีโจทย์ปัญหา 2 ข้อใหญ่ แต่ละข้อใหญ่ จะมีคาถาม 10 ข้อย่อย ผู้ที่ทาแบบทดสอบจะได้รับ
โจทย์ที่ไม่ซ้ากัน 1 ไฟล์ จากภาพที่ได้ยกตัวอย่างโจทย์ปัญหา 2 ข้อใหญ่ มีวิธีสร้างโจทย์ปัญหาดังนี้
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบชนิดสัตว์ ข้อ 1 ใหญ่

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการสร้างแบบทดสอบชนิดผลไม้ ข้อ 2 ใหญ่
จากภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 จะเห็นได้ว่า การสร้างแบบทดสอบใน 1 ข้อ มีวัตถุ 10 ชนิด แต่ละวัตถุ มี
จานวนวัตถุละ 1-30 โดยโปรแกรมจะทาการสุ่ม (Random) จานวน 1-30 ของแต่ละวัตถุ ในการสร้างแบบทดสอบที่
ไม่ให้ซ้ากัน โดยอธิบายการกาหนดตัวแปรในการสร้างโจทย์ได้ดังนี้
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กาหนดให้ตัวแปร {a_f} คือ ชนิดของวัตถุทั้งหมด
กาหนดให้ตัวแปร {a_a} คือ จานวนในภาชนะที่ 1
กาหนดให้ตัวแปร {a_b} คือ จานวนในภาชนะที่ 2
กาหนดให้ตัวแปร {a_c} คือ จานวนในภาชนะที่ 3
กาหนดให้ตัวแปร {a_ta} คือ จานวนทั้งหมดในภาชนะที่ 1
กาหนดให้ตัวแปร {a_tb} คือ จานวนทั้งหมดในภาชนะที่ 2
กาหนดให้ตัวแปร {a_tc} คือ จานวนทั้งหมดในภาชนะที่ 3
กาหนดให้ตัวแปร {a_quest} คือ โจทย์คาถามของแต่ละข้อ
กาหนดให้ตัวแปร {ans} คือ คาตอบที่ถูกต้อง
ก าหนดให้ วั ต ถุ 10 ชนิ ด = {a_f1} , {a_f2} , {a_f3} , {a_f4} , {a_f5} , {a_f6} , {a_f7} , {a_f8} ,
{a_f9} , {a_f10} คือ วัตถุ 10 ชนิด ที่จะใส่ลงในภาชนะ
ก าหนดให้ วั ต ถุ ใ นภาชนะที่ 1 = {a_a1} , {a_a2} , {a_a3} , {a_a4} , {a_a5} , {a_a6} , {a_a7} ,
{a_a8} , {a_a9} , {a_a10} คือ จานวนของแต่ละวัตถุที่ใส่ลงไปในภาชนะที่ 1 ที่มีจานวนไม่เท่ากัน
ก าหนดให้ วั ต ถุ ใ นภาชนะที่ 2 = {a_b1} , {a_b2} , {a_b3} , {a_b4} , {a_b5} , {a_b6} , {a_b7} ,
{a_b8} , {a_b9} , {a_b10} คือ จานวนของแต่ละวัตถุที่ใส่ลงไปในภาชนะที่ 2 ที่มีจานวนไม่เท่ากัน
ก าหนดให้ วั ต ถุ ใ นภาชนะที่ 3 = {a_c1} , {a_c2} , {a_c3} , {a_c4} , {a_c5} , {a_c6} , {a_c7} ,
{a_c8} , {a_c9} , {a_c10} คือ จานวนของแต่ละวัตถุที่ใส่ลงไปในภาชนะที่ 3 ที่มีจานวนไม่เท่ากัน
กาหนดให้โจทย์ค าถาม = {a_quest1} , {a_quest2} , {a_quest3} , {a_quest4} , {a_quest5} ,
{a_quest6} , {a_quest7} , {a_quest8} , {a_quest9} , {a_quest10} คือ โจทย์คาถาม 10 ข้อย่อย ในแต่ละ 1
ข้อใหญ่
กาหนดให้คาตอบ = {ans} คือ คาตอบที่ถูกต้อง
จากตัวแปรที่ได้อธิบายข้างต้น โปรแกรมจะได้นาไปเทียบคาตอบในการตรวจคาตอบและยกตัวอย่าง
ได้ดังนี้
Q = {};
Q.quest = ‘ความน่าจะเป็นที่หยิบได้{f}จาก{boxname}ใบที{่ box}’;
Q.data = structre.one;
Q.ans = {‘eval’:qv.ansx’, ‘fixed’ : 3};
Q.solve = [ ];
Txt = ‘จานวน {f} ในกล่องใบที่ {box} / จานวนทั้งหมดในกล่องใบ {box}’;
Q.solve.push(txt);
txt = ‘ = {a}/{t}’;
Q.solve.push(txt);
{boxname} สุ่มลักษณะนามของภาชนะ [กล่อง, โหล] และกาหนดรายการสิ่งของ โดยกล่องจะ
มีรายการสิ่งของดังนี้ [ 'ส้ม', 'ฝรั่ง', 'องุ่น', 'ลิ้นจี่', 'มังคุด', 'เมล่อน', 'แตงโม', 'มะละกอ', 'แอปเปิ้ล', 'สตอเบอรี่'] โหล
จะมีรายการสิ่งของดังนี้ [ 'แมว', 'ลิง', 'หมู', 'สิงโต', 'ม้า', 'สุนัข', 'เสือ', 'วัว', 'ช้าง', 'ฮิปโป'] ทั้งนี้ เพื่อให้รายการสิ่งของ
ตรงกับรูปภาพโจทย์ที่แสดง
{f}
สุ่มสิ่งของมา 1 ชิ้น จากรายการที่แสดง
{box}
สุ่มหมายเลขกล่อง [1, 2, 3] มา 1 หมายเลข
{a}
จานวนสิ่งของ {f} ในกล่อง {box}
{t}
จานวนสิ่งของทั้งหมดในกล่อง {box}
Q.quest
เป็นการกาหนดคาถาม
Q.ans
คาตอบที่ถูกต้องซึ่งหารได้จาก {a} / {t}
โดยข้อกาหนดการหาคาตอบใน 1 ไฟล์ โจทย์คาถามจะมี 10 ข้อย่อย แต่จะมีเพียง 6 วิธีคิด ในโจทย์
ของการหาคาตอบตามสูตรดังนี้
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สูตร P(E) = n(E) / n(S)
P(E) คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E
n(E) คือ จานวนสมาชิกของเหตุการณ์ E
n(S) คือ จานวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซ S
หาเหตุการณ์ E เป็นเหตุการณ์ที่ได้
P(E) = n(E) / n(S)
หาเหตุการณ์ที่ไม่ได้ E
= { n(S) – n(E) } / n(S)
หาเหตุการณ์ที่ได้ E1 หรือ E2
= { n(E1) + n(E2) } / n(S)
หาเหตุการณ์ที่ไม่ได้ E1 หรือ E2
= { n(S) – { n(E1) + n(E2) }} / n(S)
หาเหตุการณ์ที่ได้ E1 จาก S1 และ ได้ E2 จาก S2
= {{ n(E1) / n(S1)} * { n(E2) / n(S2) }}
หาเหตุการณ์ที่ไม่ได้ E1 จาก S1 และ ได้ E2 จาก S2
= {{ n(S1) – n(E1) / n(S1) } * {n(E2) / n(S2) }}
แสดงตัวอย่างวิธีการคิดทั้ง 6 วิธี จากตารางข้อมูล ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4 ตารางข้อมูล
1. ความน่าจะเป็นที่หยิบได้วัตถุ A
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบได้ลิ้นจี่ จากกล่องใบที่ 2
วิธีคิด
7
คือ จานวน ลิ้นจี่จากกล่องใบที่ 2
162 คือ จานวน ผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 2
7 / 162 = 0.043209876
ตอบ 0.043209876 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.043)
2. ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้วัตถุ A
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้สตอเบอรี่จากกล่องใบที่ 3
วิธีคิด
5
คือ จานวน สตอเบอรี่จากกล่องใบที่ 3
148 คือ จานวน ผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
148 – 5 = 143
143 / 148 = 0.966216216
ตอบ 0.966216216 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.966)
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3. ความน่าจะเป็นที่หยิบได้วัตถุ A หรือวัตถุ B
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบได้แตงโมหรือองุ่นจากกล่องใบที่ 3
วิธีคิด
19
คือ จานวน แตงโมจากกล่องใบที่ 3
9
คือ จานวน องุ่นจากกล่องใบที่ 3
148 คือ จานวน ผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
19 + 9 = 28
28 / 148 = 0.189189189
ตอบ 0.189189189 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.189)
4. ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้วัตถุ A หรือวัตถุ B
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้สตอเบอรี่หรือองุ่นจากกล่องใบที่ 3
วิธีคิด
5
คือ จานวน สตอเบอรี่จากกล่องใบที่ 3
9
คือ จานวน องุ่นจากกล่องใบที่ 3
148 คือ จานวนผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
5 + 9 = 14
148 – 14 = 134
134 / 148 = 0.905405405
ตอบ 0.905405405 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.905)
5. ความน่าจะเป็นที่หยิบได้วัตถุ A และหยิบได้วัตถุ B
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบได้มังคุดจากกล่องใบที่ 1 และหยิบได้เมล่อนจากกล่องใบที่ 3
วิธีคิด
18
คือ จานวนมังคุดจากกล่องใบที่ 1
155 คือ จานวนผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 1
12
คือ จานวนเมล่อนจากกล่องที่ 3
148 คือ จานวนผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
18 / 155 = 0.116129032 (ผลลัพธ์จากกล่องใบที่ 1)
12 / 148 = 0.081081081 (ผลลัพธ์จากกล่องใบที่ 3)
0.116129032 * 0.081081081 (นาผลลัพธ์มาคูณกัน)
ตอบ 0.009415867 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.009)
6. ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้วัตถุ A และหยิบได้วัตถุ B
ตัวอย่าง เช่น ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้ส้มจากกล่องใบที่ 1 และหยิบได้ลิ้นจี่จากกล่องใบที่ 2
วิธีคิด
17
คือ จานวนส้มจากกล่องใบที่ 1
155 คือ จานวนผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 1
7
คือ จานวนลิ้นจี่จากกล่องใบที่ 2
162 คือ จานวนผลไม้ทั้งหมดในกล่องใบที่ 2
155 – 17 = 138
138 / 155 = 0.89032258 (ผลลัพธ์จากกล่องใบที่ 1)
7 / 162 = 0.043209876 (ผลลัพธ์จากกล่องใบที่ 2)
0.89032258 * 0.043209876 (นาผลลัพธ์มาคูณกัน)
ตอบ 0.038470728 (ตอบเป็นจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง คือ 0.038)
การตอบโจทย์ปัญหา
การตอบโจทย์ ปั ญ หา 1 ข้ อ ใหญ่ มี ค าถาม 10 ข้ อ ย่ อ ย โปรแกรมจะส่ ง ไฟล์ (Spreadsheets)
แบบทดสอบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ทดสอบ ผู้ทดสอบต้องอ่านโจทย์และวิเคราะห์เพื่อ
ค้นหาคาตอบและพิมพ์คาตอบเป็นตัวเลขจุดทศนิยมลงในช่องคาตอบดังนี้
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างการตอบโจทย์ปัญหาที่ยังไม่มีการตอบคาถาม

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการตอบโจทย์ปัญหาที่มีการตอบคาถาม
จากภาพที่ 6 เป็นตัวอย่างของการตอบโจทย์ปัญหาที่ผู้ทาแบบทดสอบได้ทาความเข้าใจของโจทย์
ปัญหาแล้วคิดวิเคราะห์โจทย์ คานวณ หาคาตอบในโจทย์ปัญหาแต่ละข้อนั้นออกมา และทาการเติมคาตอบลงในช่อง
คาถาม เป็นตัวเลขจุดทศนิยม 3 ตาแหน่ง
การตรวจคาตอบอัตโนมัติ
การตรวจคาตอบให้คะแนน เมื่อหมดเวลาทาแบบทดสอบโปรแกรมจะล็อคแบบทดสอบอัตโนมัติเพื่อ
ทาการตรวจหรือผู้ทดสอบสามารถส่งแบบทดสอบก่อนเวลา โปรแกรมจะตรวจคาตอบโดยเปรียบเทียบจากเฉลยและ
ประมวลผลว่าถูกหรือผิด ถ้าผู้ทดสอบตอบถูกต้องตามที่โปรแกรมกาหนดไว้ก็จะขึ้นเครื่องหมายถูก ✔ แต่ถ้าผู้
ทดสอบตอบผิดก็จะขึ้นเครื่องหมายผิด ✖ เมื่อโปรแกรมทาการตรวจเสร็จจะส่งผลการทาแบบทดสอบและคะแนน
กลับไปยังผู้ทาแบบทดสอบทันที พร้อมแสดงเฉลยคาตอบที่ถูกต้องดังภาพที่ 7
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ภาพที่ 7 ตัวอย่างการตรวจคาตอบและให้คะแนน
จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่าเมื่อโปรแกรมทาการตรวจคาตอบแบบทดสอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง
“ความน่ า จะเป็ น ” โดยโปรแกรมจะแสดงผลเฉลยพร้ อ มวิ ธี ก ารหาค าตอบทั้ ง ข้ อ ถู ก - ข้ อ ผิ ด ออกมาให้ ผู้ ท า
แบบทดสอบตรวจสอบว่าผู้ทาแบบทดสอบนั้นทาข้อใดถูกข้อใดผิด โดยจะยกตัวอย่างผลเฉลยข้อถูกข้อผิดได้ดังนี้
1. ผลเฉลยจากโปรแกรมข้อ 2.1 ผู้ทาแบบทดสอบตอบถูก ✔
โจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้ส้มจากกล่องใบที่ 1 และหยิบได้ลิ้นจี่จากกล่องใบที่ 2
จานวนที่ไม่ได้ส้มในกล่องใบที่ 1 / จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 1
(155 - 17) / 155 = 0.89032
จานวนลิ้นจี่ในกล่องใบที่ 2 / จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 2
7 / 162 = 0.0432
คาตอบหาได้จาก = 0.89032 x 0.0432
2. ผลเฉลยจากโปรแกรมข้อ 2.4 ผู้ทาแบบทดสอบตอบถูก ✔
โจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่หยิบได้มังคุดจากกล่องใบที่ 1 และหยิบได้เมล่อนจากกล่องใบที่ 3
จานวนมังคุดในกล่องใบที่ 1 / จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 1
18 / 155 = 0.11612
จานวนเมล่อนในกล่องใบที่ 3 / จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
12 / 148 = 0.08108
คาตอบหาได้จาก 0.11612 x 0.08108
3. ผลเฉลยจากโปรแกรมข้อ 2.8 ผู้ทาแบบทดสอบตอบผิด ✖
โจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้สตอเบอรี่หรือองุ่นจากกล่องใบที่ 3
(จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 3 – (จานวนสตอเบอรี่ + จานวนองุ่นในกล่องใบที่ 3)) / จานวน
ทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
(148 – ( 3 + 9 )) / 148
4. ผลเฉลยจากโปรแกรมข้อ 2.10 ผู้ทาแบบทดสอบตอบผิด ✖
โจทย์ถามว่า ความน่าจะเป็นที่หยิบไม่ได้แตงโมจากกล่องใบที่ 3
จานวนที่ไม่ได้แตงโมในกล่องใบที่ 3 / จานวนทั้งหมดในกล่องใบที่ 3
(148 - 19) / 148
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้มุ่งพัฒนาโปรแกรมการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความ
น่าจะเป็น” ที่สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่ซ้ากันให้มีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์ต่อระบบการสอบใน
รูปแบบออนไลน์ให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยรวมจานวนไม่น้อยกว่า 63 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น
1) การจัดการสอนออนไลน์ โดยใช้แบบทดสอบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์
2) แบบทดสอบที่ผู้ทดสอบได้ จะมีความหลากหลายและไม่ซ้ากัน โดยใช้โปรแกรมการ
สร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ในการสร้างแบบทดสอบ
2. ตัวแปรตาม
1) ผู้ทาแบบทดสอบคะแนนผ่าน 70%
2) การสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรมการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติ
ทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” มีประสิทธิภาพดีและสามารถใช้งานได้จริง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ซอฟต์แวร์ (Software)
1) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ (Java Script) ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์สาหรับการเขียน
2) Google App Script ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายงานที่ต้องทาซ้า ๆ หรืองานที่มีรูปแบบ
ตายตัวโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต
2. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1) โน้ตบุ๊ค (Notebook) Acer NITRO5
2) ใช้ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ความจุ 500 GB ขึ้นไป
3) ใช้ซีพียู (CPU) ความเร็ว 2.40 GHz ขึ้นไป
4) มีหน่วยความจา (Ram) ความจา 265 MB ขึ้นไป
5) ใช้การ์ดจอแสดงผล ขนาด 64 MB ขึ้นไป
6) เมาส์ (Mouse)
ผลการตรวจและรายงานผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลจากการใช้แบบทดสอบการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความ
น่าจะเป็น”
รายการ
1. กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
2. กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ง านทั่ ว ไป ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ
ปริญญาตรี
รวม

จานวนคน
52

คะแนนเต็ม
40

̅
𝐗
(คะแนน)
32.92%

12

40

27.27%

11.60

63

40

31.93%

8.55

S.D.
(คะแนน)
7.39
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จากตารางที่ 1 ผลการทาแบบทดสอบ การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์
เรื่อง “ความน่าจะเป็น” จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 63 คน พบว่าผู้ทดสอบกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้คะแนนอยู่ที่ 32.92% จากคะแนนเต็ม 40
คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยู่ที่ 7.39 และกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญา
ตรี ได้คะแนนอยู่ที่ 27.27% จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนอยู่ที่ 11.60 โดยรวม
ผู้ทาแบบทดสอบทั้งหมด 63 คน ทาคะแนนเฉลี่ยอยู่ ที่ 31.93% จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนอยู่ที่ 8.55%
สรุปผลงานวิจัย
การพัฒนาการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” การ
สร้างไฟล์โจทย์คาถามโดยมีเป้า หมายให้ผู้ทาแบบทดสอบการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมั ติทาง
คณิตศาสตร์เรื่อง “ความน่าจะเป็น” โดยมีทักษะในการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นต้น และสามารถตอบ
คาถามให้ถูกต้อง จากการทดลองใช้กับนักศึกษาจานวน 63 คน จานวน 1 ครั้ง นักศึกษาจะได้รับไฟล์โจทย์ปัญหาคน
ละ 1 ไฟล์ มี 2 ข้อใหญ่ ซึ่งจะมีความยากง่า ยตามลาดับ ตั้งแต่โจทย์ข้อที่ 1 ไปจนถึงโจทย์ข้อที่ 2 นักศึกษาแต่ละคน
จะได้ไฟล์โจทย์ที่ไม่ซ้ากันและใช้เวลาสร้างโจทย์เฉลี่ยไฟล์ละ 16.462 วินาที และเมื่อนามาตรวจโปรแกรมใช้เวลาใน
การตรวจคาตอบไฟล์ละ 30.138 วินาที เป็นความเร็วที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบและตรวจแบบทดสอบที่ให้ความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา พร้อมแสดงผลการตรวจคาตอบที่ถูกต้องให้ผู้ทาแบบทดสอบได้รับทราบ
อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น มีการใช้หลักการ
สร้างไฟล์โจทย์จะสอดคล้องกับ จิตรโสภิณ ทัศสุวรรณ และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2563) วิจัยนี้เป็นการพัฒนา
โปรแกรมสร้างไฟล์โจทย์หลายขั้นและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้โจทย์ที่สามารถฝึกทักษะใน
การทาแบบทดสอบโดยการอ่านโจทย์แล้วคิดวิเคราะห์จึงจะได้คาตอบที่ถูกต้องและแม่นยา เพื่อให้ได้โจทย์ที่ไม่ซ้ากัน
โปรแกรมจะทาการสุ่มเปลี่ยนตัวแปรและสลับเปลี่ยนบรรทัดเพราะถ้าผู้ทดสอบได้โจทย์ที่ซ้ากันจะเกิดการลอกกันขึ้น
ส่วนในการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ที่ให้ได้โจทย์ที่ไม่ซ้ากันจะสอดคล้องกับ ธนาพร สรรพรอด และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์
(2560) การสร้างโจทย์คาถามที่การเลือกคาแปรผันมีผลต่อวิ ธีการหาคาตอบ โดยการออกแบบโจทย์ต้นฉบับให้ได้
โจทย์ใหม่ที่ไม่ซ้ากันจะทาการสุ่มเปลี่ยนโจทย์ไปตามคาแปรผัน ถ้าคาแปรผันมีหลายคา จานวนโจทย์ก็จะเพิ่มมากขึ้น
และค่าตัวแปร ถ้ามีหลายค่าจานวนโจทย์ก็จะเพิ่มไปอีก จะได้รูปแบบโจทย์คาถามที่เกิดจากการสุ่มเปลี่ยนหลาย
โจทย์คาถามแต่จะมีแนวคิดเหมือนเดิม นักเรียนจะได้แบบทดสอบที่มีโจทย์และตัวเลือกใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม
ส่วนการเติมคาตอบจะสอดคล้องกับ ภรภัทร อภิสารบุญมา และพงษ์เทพ รักผกาวงศ์ (2560) การสร้างโจทย์แบบ
เติมคาเป็นข้อสอบที่มีการเว้นช่องว่างให้ใส่คาตอบ งานวิจัยนี้ใช้เทคนิ คในเรื่องของเซตเพื่อหาผลสมาชิกในกลุ่ม
ตัวเลือกที่มีคุณสมบัติตรงกับช่องว่าง โดยการตรวจคาตอบการเปลี่ยนโจทย์หรือการเปลี่ยนตัวเลือกผู้ออกข้อสอบไม่
ต้องสร้างโจทย์ใหม่ทั้งหมด และยังได้โจทย์ใหม่หลายรูปแบบแต่วิธีการคิดคาตอบนั้นยังคงเดิม ซึ่งงานวิจัยการสร้าง
โจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็น เป็นโจทย์แบบทดสอบสอดคล้องกับ
พีระพงษ์ เครื่องสนุก (2558) ที่ให้ความหมายแบบทดสอบว่าคือชุดของคาถามที่สร้างขึ้น เพื่อให้ผู้ถูกทดสอบแสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตได้และวัดได้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ซึ่งถือว่าเป็นสติปัญญาของมนุษย์ว่ามีความรู้หรือไม่เพียงใดที่ซ่อนแฝงอยู่ในตัวบุคคลทั้งในด้านพฤติกรรมความรู้
ความจา ความเช้าใจ การนาไปใช้และอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เป็นการพัฒนาโปรแกรมการสร้างโจทย์ปัญหาและตรวจคาตอบอัตโนมัติทางคณิตศาสตร์เรื่อง “ความ
น่าจะเป็น” ที่โจทย์ที่ไม่ซ้ากัน และเนื้อเรื่องไม่เยอะเกินไป เพราะผู้ทดสอบไม่พึ่งประสงค์จะอ่านโจทย์ทั้งหมด จะทา
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ให้ผู้ทาแบบทดสอบไม่เบื่อหน่ายในเนื้อหาของโจทย์ปัญหาเดิม ๆ ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาของแบบทดสอบนี้ ยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ทาแบบทดสอบและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การพัฒนาโปรแกรมในอนาคตโปรแกรมนี้จะสมบูรณ์มากขึ้น หากได้รับความหลากหลายของเนื้อ
เรื่องที่นามาสร้างโจทย์คาถาม โจทย์จะต้องไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป ถ้าเปลี่ยนสุ่มคาในโจทย์และเค้าโครงเรื่องต้อง
ยังคงเดิม
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ระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาเคพี คาร์เรนท์ ภูเก็ต
Online Car Rental Management System: A case study of KP Car Rent Phuket
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บผู้วิจัยได้ดาเนินการตามวงจร
การพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle : SDLC) ในการพัฒนาระบบบริหารการจั ดการรถเช่ า
ออนไลน์ และใช้ภาษาพีเอชพี PHP ร่วมกับฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) เพื่อจัดการฐานข้อมูล ความสามารถ
ของระบบรถเช่าที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลหลัก การจองรถ การเช่ารถ และการคืนรถ ผลการ
ทดสอบระบบจากผู้ที่ได้ทดลองใช้เว็บไซต์ซึ่ง ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มผู้ใช้งาน (ลูกค้า) จานวน 20 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่า กลุ่ม
ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
กรณีศึกษาเคพี คาร์เรนท์ ภูเก็ต ช่วยให้การดาเนินธุรกิจของร้านรถเช่ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบ / การเช่ารถ / เว็บแอปพลิเคชัน
Abstract
This research aims to 1) To develop an online car rental management system 2) To assess
the satisfaction of the users of the online rental car management system. The web design and
development process has followed the Software Development Life Cycle (SDLC) to develop an
online rental car management system. Furthermore, use PHP language PHP with MySQL database
(MySQL) to manage the database. Enhanced car rental system capabilities include master data
management, car booking, car rental, and car return. Finally, test the system from people who
have tried the website who assessed the satisfaction of using the system from a sample of
25 people divided into two groups consisting of 20 users (customers) and a group of 5 experts. The
results showed that the system users had the highest level of overall satisfaction. The mean was
4.29. The experts had the highest overall satisfaction level with an average of 4.24. It shows that
the development of an online car rental management system, a case study of KP Car Rent Phuket,
has helped to increase the efficiency of the car rental shop business.
Keywords: System development / Car rental / Web application
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบันได้มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทันสมัย เป็นอย่างมาก ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการดาเนินชีวิตประจาวันของมนุษย์ ด้านกระบวนการดาเนินงานของธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการดาเนินธุรกิจและการทาธุระกรรม
ต่าง ๆ และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยนี้ทาให้ธุรกิจ บริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ นามาใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความแม่นยา มีความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
และปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้งานในธุรกิจ มี
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ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงขึ้น สุพรรษา ทองยอดเกลื่อง และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ข้อมูลลานจอดรถ ได้กล่างถึง มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ให้ระบบดีขึ้น เพื่ออานวยความสะดวกในการบริหารงานภายในระบบให้มีประสิทธิภาพ ในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดเล็กล้วนต้องการระบบสารสนเทศด้วยเหตุผลต่างๆ กัน ในการทาธุรกิจนั้นบริษัท
และผู้บริหารต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา หากไม่มีสารสนเท ศที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาแล้ว การตัดสินใจอาจจะผิดพลาดและก่อให้เกิดความเสียหายได้
ธุรกิจเคพี คาร์เรนท์ ภูเก็ต เป็นธุรกิจที่มีการดาเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการ โดยมีการทางานของระบบ
ก่อนหน้านี้แบบเดิมคือ เมื่อลูกค้ามาเช่ารถยนต์ หรื อรถจักรยานยนต์ต้องนาบัตรประชาชนมาให้กับทางร้านเพื่อเป็น
หลักฐานในการเช่ารถ และเลือกรถ เจ้าของกิจการจึงต้องเขียนใบเช่ารถ สัญญาเช่ารถ และกาหนดวันที่ส่งคืนรถลง
บนกระดาษ เจ้าของกิจการรับชาระค่าเช่ารถจากลูกค้าในการรับคืนรถและตรวจเช็ควันที่ส่งคืนพร้อมความเสียหายที่
เกิดจากการใช้งานรถ เพื่อคิดค่าปรับลงบนกระดาษ จะเห็นได้ว่าการทางานในระบบเดิมนั้นจะใช้กระดาษในการจด
รายละเอียดของงานทุกขั้นตอน จึงเกิดปัญหาล่าช้าในการบริการกับลูกค้า เช่น การเขียนกาหนดวันส่งคืน และการ
รับรถเกิดความล่าช้า และเจ้าของกิจการ 1 คน ทาการเช่ารถได้หลายครั้ง จึงเกิดปัญหาการเขียนข้อกาหนดต่าง ๆ
ผิดพลาด และไม่มีการออกใบเสร็จให้กับลูกค้า ทั้งนี้เกิดจากทางร้านยังไม่ได้มีการเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถภายใน
ร้าน กุลยา เปลี่ยนสุวรรณ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการสัญญาเช่ารถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท KP Car
Rent Service จากัด ได้กล่าวถึง การพัฒนาระบบการจัดการสัญญาเช่ารถยนต์ ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 3 ส่วน
หลัก ๆ คือ ส่วนของการจัดเก็บข้อมูล ส่วนของการทาสัญญาเช่า และส่วนของการออกรายงาน โดยส่วนของการ
จัดเก็บข้อมูลจะมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลที่สาคัญของบริษัทให้เช่ารถยนต์ให้ เป็นระบบลงในฐานข้อมูล อาทิ เช่น ข้อมูล
ลูกค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการทาสัญญา เป็นต้น ส่วนในด้านของการทาสัญญาเช่านั้น เป็นส่วนที่สาคัญ เนื่องจาก
เป็นการดูถึงรายละเอียดการทาสัญญาในบริษัท และในส่วนของการออกรายงาน จะเป็นการสรุปยอดการเช่ารถยนต์
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการจัดทาเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ โดยการนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาจัดทาระบบเช่ารถ ทาให้การเช่ารถและการรับคืนรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยัง
ช่วยจัดการฐานข้อมูลที่จาเป็นต่อธุรกิจ ป้องกันการสูญหายและลดการซ้าซ้อนของข้อมูลและจะทาให้ลูกค้าเกิดความ
ประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
การวิจัยในครั้งนี้ประชากรที่ศึกษาคือ ลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 25 คน
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ 8 พฤศจิกายน 2564 - 25 กุมภาพันธ์ 2565
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ส่วนประกอบของเว็บไซต์
- ด้านเนื้อ
- ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์
- ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
- ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
- ด้านระบบนาทาง

ตัวแปรตาม

ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบริหาร
จัดการรถเช่าออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญ
- ด้านตรงตามความต้องการ
- ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่
- ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
- ด้านประสิทธิภาพ
- ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ (กรณีศึกษาร้านเคพีคาร์เรนท์
ภูเก็ต) ตามวิธีการดาเนินวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนดังนี้
1. กระบวนการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :
SDLC)
มีรายละเอียดขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย มีอยู่ 7 ขั้นตอน ดังนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พาณิช
กุล, 2546, หน้า 7)
1.1 การกาหนดปัญหา (Problem) เข้าใจปัญหาเป็นขั้นตอนเริ่ มต้นของการพัฒนาระบบ ซึ่ง
นักวิเคราะห์ระบบจะต้องทาความเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและความต้องการของผู้ใช้ เพื่อหาแนวทางของระบบใหม่
ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจได้
1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาว่าแนวทางที่เป็นไป
ได้ของการทาโครงการ ที่สามารถแก้ปัญหาของระบบได้โดยเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาที่น้อยที่สุด ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่า
พอใจ การแก้ปัญหาดังกล่าวนั้น มีความเป็นไปได้หรือไม่ โดยผู้จัดทามีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า สามารถ
จัดการข้อมูลให้เป็นระบบมากขึ้น โปรแกรมใช่ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน
1.3 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นการศึกษาถึงปัญหาในระบบงานปัจจุบัน เพื่อ
ออกแบบระบบงานใหม่หรือปรับปรุงระบบงานใหม่ให้ดีขึ้น
1.4 การออกแบบ (Design) การนารายละเอียดที่วิเคราะห์ไว้มาพัฒนาขึ้นเป็นแบบสาหรับ การ
สร้างระบบในขั้นตอนการวิเคราะห์ต้องหาว่า ต้องทาอะไร และต้องทาอย่างไร จะเป็นการ ออกแบบทั้งในส่วนของ
ระบบงาน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โดยส่วนที่ออกแบบจะประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน การออกแบบจอภาพ
การออกแบบผังระบบ การออกแบบฐานข้อมูล
1.5 พัฒนาระบบ (System Construction) ในขั้นตอนนั้นประกอบด้วย การพัฒนาโปรแกรม
การทดสอบ โปรแกรมหน่วยย่อย การทดสอบระบบรวม การแก้ข้อผิดพลาดที่พบ ตลอดจนถึงการจัดทาเอกสาร
ต่างๆ เช่น เอกสาร โปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
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1.6 การติดตั้งระบบ (System Implementation) คือ เป็นการนาส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้
สร้างไว้ในขั้นตอนของการสร้างหรือการพัฒนาระบบมาติดตั้งเพื่อใช้ทางานจริง
1.7 การซ่อมบารุงระบบ (System Maintenance) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่มดาเนินการ ผู้ใช้
ระบบอาจพบปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากความไม่คุ้นเคยกับระบบใหม่ และอาจค้นพบวิธีแก้ปัญหานั้นเพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการ ของผู้ใช้ นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์จ ะต้องคอยแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงระบบที่
พัฒนาขึ้นมาจนกว่าจะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ระบบมากที่สุด
2. ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานระบบ จานวน 20 คน และผู้เชี่ยวชาญ 5 คน
ใช้เครื่องมือคือแบบประเมินความพึงพอใจ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตาม
แบบของลิเคิร์ท (Linkert’s Scale) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 แสดงถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ (กรณีศึกษา
ร้านเคพีคาร์เรนท์ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) โดยมีขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
พัฒนาระบบโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ประกอบด้วย 7
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (กิตติ ภักดีวัฒนกุล และพนิดา พาณิชกุล, 2546, หน้า 7)
1. การกาหนดปัญหา (Problem) ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาข้อมูลจากเจ้าของ
กิจการร้านเคพีคาร์เรนท์ภูเก็ต ซึ่งพบว่าเมื่อเวลาลูกค้าต้องการจะจองและเช่ารถ ลูกค้าจะเข้าไปที่ร้านสอบถามทาง
ร้านเพื่อที่จะทาการจองหรือเช่ารถ จากนั้นเจ้าของกิจการก็จะทาการบันทึกข้อมูลการจองหรือเช่า คานวณค่าใช้จา่ ย
และทาการจองหรือเช่ารถวันเวลาที่ลูกค้าต้องการรถ ลงในสมุดรายการบันทึกของทางร้านซึ่งเป็นกระดาษ ทาให้ใน
บางครั้งการจองหรือเช่ารถจากลูกค้าไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบกับลูกค้าและร้านเช่ารถ
2. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) กาหนดว่าปัญหาคืออะไรและตัดสินใจว่าการ
พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ หรือการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมมีความเป็นไปได้หรือไม่โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลา
น้อยที่สุด และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพื่อออกแบบความสามารถของระบบทั้งหมด
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เริ่มตั้งแต่การศึกษาระบบการทางานของธุรกิจรถเช่า
นั้น ในกรณีที่ระบบเราศึกษานั้นเดิมที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ลงบนกระดาษแล้วต้องศึกษาว่าทางานอย่างไร เพราะเป็น
การยากที่จะออกแบบระบบใหม่โดยที่ไม่ทราบว่าระบบเดิมทางานอย่างไร หรือธุรกิจดาเนินการอย่างไร หลังจากนั้น
กาหนดความต้องการของระบบใหม่
4. การออกแบบ (Design) การออกแบบและพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
กรณีศึกษาเคพีคาร์เรนท์ สามารถเขียนเป็นแผนผังบริบท (Context Diagram) ภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
จากภาพที่ 1 แสดง Context Diagram หรือแผนภาพบริบท เป็นแผนภาพระดับสูงสุดที่แสดงถึง
ขอบเขต ของระบบงานในระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ จะมีผู้ใช้งานทั้งหมดอยู่ 2 ระดับ คือ 1.Admin และ
2.ลูกค้าซึ่ง Admin สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล ของลูกค้าได้ สามารถออกรายงานต่าง ๆ ได้ และลูกค้า
สามารถดู ข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าได้
5. พัฒนาโปรแกรม (Development) พัฒนาโปรแกรมโดยการนาผลที่ได้จากการออกแบบ
โปรแกรม (Design) สร้างฐานข้อมูลโดยมายเอสคิวแอล (My SQL Database) และสร้างส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้ (User
Interface) เชื่อมต่อผู้ใช้กับโปรแกรมฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์
สามารถแบ่งหน้าจอการใช้งานโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หน้าจอเข้าสู่ระบบ หน้าจอที่ลูกค้าและผู้ดูแลระบบทาการเข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ
2) หน้าหลักของระบบบริหารจัดการรถเช่า ในกรณีที่ลูกค้าสมัครสมาชิกแล้วเข้าสู่ระบบ
เรียบร้อยสามารถทาการจองรถได้แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอหลักแสดงข้อมูลรถในกรณีที่ลูกค้า login เข้าสู่ระบบ

618

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
3) หน้ายืนยันการจอง จะแสดงรายละเอียดให้ลูกค้าได้ตรวจสอบก่อนยืนยันข้อมูลแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยันการจอง
4) หน้าจัดการข้อมูลหลังร้าน จะแสดงข้อมูลทั้งหมดแสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอหลักแสดงหลังร้าน
5) หน้าจัดการข้อมูลหลังร้านในรายการเช่าทั้งหมด จะแสดงข้อมูลทั้งหมดแสดงดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 หน้าหลักจัดการหลังร้านรายการเช่ารถ
6. การติดตั้งระบบ (System Implementation) ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้เลือกติดตั้งระบบให้ผู้ใช้งาน
ได้ทดสอบการทางานในเบื้องต้นก่อนเพื่อเก็บข้อมูลจริงและปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อทาการปรับปรุงต่อไปในอนาคต
7. การซ่อมบารุงระบบ (System Maintenance) ในขั้นตอนนี้ยังอยู่ในระยะของการทดลองใช้
งานระบบ เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาและนาไปปรับปรุงให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ
ผลการประเมินความพึงใจผู้ใช้งานระบบ ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 25 คน โดยแบ่งเป็น 2
กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ใช้งานจานวน 20 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านตรงตาม
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ความต้องการ ด้านความสามารถ ด้านความง่ายต่อการใช้งานได้ตามหน้าที่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล สามารถแสดงผลได้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านเนื้อหา
หัวข้อรายการประเมิน

x̅

S.D.

1.1 มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
1.2 การประชาสัมพันธ์รายละเอียด ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
1.3 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
1.4 มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
1.5 เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
รวม

4.35
4.00
4.05
3.95
4.30
4.13

0.73
0.95
0.86
0.59
0.71
0.77

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านเนื้อหาอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.13 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือเนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกันโดยมีค่าเฉลี่ ย 4.30 และ 4.05
ตามลาดับ
ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
หัวข้อรายการประเมิน
2.1 การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2.2 หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
2.4 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
2.5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
รวม

x̅
4.30
4.45
4.45
4.10
4.33
4.33

S.D.
0.78
0.67
0.74
0.94
0.78
0.78

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในสีสันในการออกแบบ
เว็บไซต์มีความเหมาะสม และหน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.45 รองลงมาคือความถูกต้องในการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33 และ 4.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
หัวข้อรายการประเมิน
3.1 เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
3.2 รายละเอียดและรูปภาพในเว็บไซต์สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้
3.3 สามารถเป็นแหล่งให้ความรู้ได้
3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
3.5 สามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเลือกจองรถผ่านระบบออนไลน์
3.6 ระบบจองรถออนไลน์มีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
3.7 ระบบจองรถออนไลน์มีประสิทธิภาพในการใช้งานและมีความรวดเร็วใน
การตอบสนอง
รวม

x̅
4.20
4.15
4.15
4.45
4.65
4.70

S.D.
0.75
0.65
0.73
0.59
0.65
0.46

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.60
4.41

0.58
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านประโยชน์และการนาไปใช้อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระบบจองรถออนไลน์มีความสะดวก
ต่อผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมาคือสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่จะเลือกจองรถ
ผ่านระบบออนไลน์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.65 และ 4.60 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
หัวข้อรายการประเมิน
x̅
4.10
3.65
4.35
3.90
3.60
3.92

4.1 ระบบข้อมูลสะดวกในการใช้และการเข้าถึง
4.2 การเชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกเว็บไซต์ถูกต้อง
4.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าถึงข้อมูล
4.4 การเชื่อมโยงสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
4.5 การโต้ตอบและการสื่อสารสองทางกับผู้ใช้งาน
รวม

S.D.
0.70
0.73
0.73
0.77
0.86
0.76

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของระยะเวลาในการเข้าถึง
ข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.35 รองลงมาคือระบบข้อมูลสะดวกในการใช้และการเข้าถึงโดยมีค่าเฉลี่ย
4.10 และ 3.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ด้านระบบนาทาง
หัวข้อรายการประเมิน
x̅
4.75
4.65
4.60
4.70
4.67

5.1 ไอคอนหรือรูปสัญลักษณ์ที่ใช้เข้าใจง่าย
5.2 รูปแบบของระบบนาทางมีความคงที่
5.3 อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม และพร้อมต่อการใช้งาน
5.4 ระบบนาทางเข้าใจง่ายมีคาอธิบายชัดเจน
รวม

S.D.
0.43
0.57
0.58
0.46
0.51

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในด้านระบบนาทางอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในไอคอนหรือรูปสัญลักษณ์ที่ใช้เข้าใจง่ายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 รองลงมาคือระบบนาทางเข้าใจง่ายมีคาอธิบายชัดเจนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.70 และ 4.65
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 ผลสรุปผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในทุกด้าน
หัวข้อรายการประเมิน
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
3. ด้านประโยชน์และการนาไปใช้
4. ด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์
5. ด้านระบบนาทาง
รวม

x̅
4.13
4.33
4.41
3.92
4.67
4.29

S.D.
0.77
0.78
0.63
0.76
0.51
0.69

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความสาคัญในการประเมินความพึงพอใจใน
ไอคอนหรือรูปสัญลักษณ์ที่ใช้เข้าใจง่ายในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.75 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญ
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ในด้านระบบนาทางมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.67 รองลงมาคือด้านประโยชน์และการนาไปใช้โดยมีค่าเฉลี่ย 4.41
และด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์โดยมีค่าเฉลี่ย 4.33
ตารางที่ 7 ผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านตรงตามความต้องการ
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านตรงตามความต้องการ
ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล
ความสามารถของระบบในการเพิ่มข้อมูล
ความสามารถของระบบในการปรับปรุงข้อมูล
ความสามารถของระบบในการนาเสนอข้อมูล
ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
รวม

x̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

4.60
4.40
4.20
4.20
4.20
4.32

0.49
0.49
0.40
0.40
0.40
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านตรงตามความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.32 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูลอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.60 รองลงคื อ ความสามารถของระบบในการเพิ่ ม ข้ อ มู ล โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 4.40 และ 4.20
ตามลาดับ
ตารางที่ 8 ผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่
ความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวม
ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล
ความถูกต้องของระบบในการนาเสนอข้อมูล
รวม

x̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.40
4.20
4.20
4.20
4.20
4.24

0.49
0.40
0.75
0.40
0.40
0.49

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 4.24 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในความถูกต้องของการทางานระบบในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.40 รองลงคือความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูลโดยมีค่าเฉลี่ย 4.20
ตารางที่ 9 ผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านความง่ายต่อการใช้งาน
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ความง่ายในการเรียกใช้ระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม
ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ
ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ
ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม
รวม

x̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.40
4.60
4.00
4.00
4.40
4.28

0.49
0.49
0.63
0.63
0.49
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.60 รองลงคือความง่ายในการเรียกใช้ระบบโดย และความน่าใช้ของระบบในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.40
ตารางที่ 10 ผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านประสิทธิภาพ
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพ
ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยงเพจ
ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล
ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุงข้อมูล
ความเร็วในการนาเสนอข้อมูล
ความเร็วในการทางานของระบบในภาพรวม
รวม

x̅

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.80
4.80
4.40
4.00
4.20
4.44

0.40
0.40
0.49
0.63
0.40
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมี
ค่ า เฉลี่ ย 4.44 โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามเร็ ว ในการแสดงผลจากการเชื่ อ มโยงเพจและความเร็ ว ในการติ ด ต่ อ กั บ
ฐานข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.80 รองลงคือความเร็วในการบันทึก ปรับปรุงข้อมูลมีค่าเฉลี่ย 4.40
ตารางที่ 11 ผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านประสิทธิภาพ
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
การกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้ระบบเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ
รวม

x̅

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

3.80
4.20
3.60
4.00
4.00
3.92

0.75
0.40
0.49
0.63
0.63
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอยู่
ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.92 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอยู่ในระดับ
มากมีค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงคือการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งาน
ของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00
ตารางที่ 12 ผลสรุปผลความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน
หัวข้อรายการประเมิน
ด้านตรงตามความต้องการ
ด้านสามารถทางานได้ตามหน้าที่
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
รวม

x̅

S.D.

4.32
4.24
4.28
4.44
3.92
4.24

0.44
0.49
0.55
0.46
0.58
0.50

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
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จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็น ว่า ผู้เชี่ ยวชาญมีระดับความสาคั ญในการประเมินความพึงพอใจในด้าน
ประสิทธิภาพระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.44 ซึ่งให้ความสาคัญในด้านตรงตามความต้องการมากที่สุด คิด
ค่าเฉลี่ยได้เป็น 4.32 รองลงมา คือ ด้านความง่ายต่อการใช้งานคิดค่าเฉลี่ย 4.28 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ กรณีศึกษาเคพีคาร์เรนท์ภูเก็ต โดยมีการทางานของระบบก่อนหน้านี้
แบบเดิมคือ เมื่อลูกค้ามาเช่ารถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้องนาบัตรประชาชนมาให้กับทางร้านเพื่อเป็นหลักฐานใน
การเช่ารถ และเลือกรถ เจ้าของกิจการจึงต้องเขีย นใบเช่ารถ สัญญาเช่ารถ และกาหนดวันที่ส่งคืนรถลงบนกระดาษ
เจ้าของกิจการรับชาระค่าเช่ารถจากลูกค้าในการรับคืนรถและตรวจเช็ควันที่ส่งคืนพร้อมความเสียหายที่เกิดจากการ
ใช้งานรถ เพื่อคิดค่าปรับลงบนกระดาษ จะเห็นได้ว่าการทางานในระบบเดิมนั้นจะใช้กระดาษในการจดรายละเอียด
ของงานทุกขั้นตอน จึ ง ได้ถูกนามาพัฒนาขึ้นโดยการนาเอาเทคโนโลยี เข้า มาช่ ว ยในการทางานของระบบให้ มี
ความสะดวกสบาย รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ไม่เกิดความล่าช้า ในการทางาน จุดเด่นของระบบ คือ สามารถใช้
งานได้ง่าย ช่วยอานวยความสะดวกในการคานวณเงิน ส่วนจุดด้อย คือ ระบบยังขาดการทาบัญชี และระบบยังต้อง
พัฒนาอีกเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานและเจ้าของกิจการ ทาให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความ
พึงพอใจในระบบการทางาน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบริหารจัดการรถเช่าออนไลน์ของผู้ใช้งานระบบ มีความ
พึงพอใจ ด้านระบบนาทางอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.67 ด้านประโยชน์และการนาไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.41 ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบว็บไซต์อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 ด้านเนื้อหาอยู่ใน
ระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.13 และด้านการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.92 สามารถสรุปได้ว่า
ระบบบริหารจัดการรถเช่ามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ลูกค้าได้มาใช้บริการชองร้าน เคพีคาร์เรนท์ภูเก็ต ซึ่ ง
ทั้งนี้คุณสมบัติของเว็บไซต์นั้นสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ข้อมูลต่าง ๆ เช่า ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรถ ข้อมูล
การจอง ข้อมูลการเช่า ข้อมูลการคืน และยังสามารถออกรายงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรายงานการเช่ารถแยกตาม
ประเภท รายงานรายได้จากค่าเช่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธาทิพย์ สารทพลกรัง และนายสัญชัย ครบอุดม
(2558) กล่าวถึงความพึงพอใจของบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด เพราะเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการนาเสนอเนื้อหาให้เป็นรูปแบบลาดับชั้น
ซึ่งต้องการให้ผู้ใช้บริการเลือกหัวข้อที่ตนสนใจ แล้วสามารถเข้าไปอ่านในส่วนรายละเอียดได้ ในขณะที่อ่านก็สามารถ
ออกจากรายละเอียดไปสู่หน้าหลักนั้น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
2. ในการจัดทาควรทาการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนทาการ
เขียนเว็บหรือสร้างเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการพัฒนาระบบครั้งต่อไปต้องมีการคิดบัญชีในระบบ และควรศึกษาการเขียนภาษาและเรียนรู้การ
ใช้โปรแกรม ที่ใช้ในการสร้ างเว็บไซต์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยการขยันหมั่นเพียรหา
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความชานาญ และให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
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นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
The Warning Shoes Innovation to Prevent Falling
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บทคัดย่อ
นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และศึกษาประสิทธิผลของ
นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัยป้องกันการลื่นหกล้ม การพัฒนานวัตกรรมนี้มี 6 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา
ความต้องการและรูปแบบรองเท้าที่เหมาะสม 2) การศึกษาแนวคิดทฤษฎี 3) การสร้างนวัตกรรม 4) การประเมิน
คุณภาพ 5) การทดลองใช้ และ 6) ประเมินประสิทธิผลและปรับปรุงนวัตกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ ตาบลนคร
ชุม ซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่เท้า จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) นวัตกรรม
รองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม 2) แบบประเมินความเหมาะสม และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้นวัตกรรม ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่ นหกล้ม
มีความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี เหมาะสม ปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน ประหยัดและคุ้มค่า มีความแปลก
ใหม่และทันสมัย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.16, SD= 0.33) และ ผู้สูงอายุใช้นวัตกรรมมีความ
สะดวกในการใช้งาน ปลอดภัย มีการส่งสัญญาณเมื่อสัมผัส น้าหรือความชื้น รูปร่างและขนาดเหมาะสม ป้องกันการ
ลื่นหกล้มได้ และมีความสวยงามน่าใช้ ความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด (Mean 4.67, SD 0.33) สามารถนามาใช้
เตือนภัยป้องกันการลื่นหกล้มได้
คาสาคัญ: รองเท้าเตือนภัย/ นวัตกรรมป้องกัน/ การลื่นหกล้ม
Abstract
This research aim to create and study the effectiveness of the Warning Shoes Innovation
to prevent falling. The development of this innovation had 6 steps: 1 ) The study of problem
conditions, needs and suitable shoe styles for use 2) The study of theoretical concepts 3) Creation
of innovations 4 ) Evaluation of the quality of innovations 5 ) Experimentation and 6 ) Evaluate
effectiveness and improve innovation. The sample were the elderly in Nakhon Chum sub-district
who were able to help themselves well. There were no injuries or injuries on the feet of 30 elderly.
Tools used in the research were 1) innovative warning shoes 2) A suitability assessment form, and
3) A satisfaction assessment for the Warning Shoes innovation to Prevent falling. The results showed
that the Warning Shoes Innovation to Prevent falling is correct according to the theory, suitable,
safe, convenient to use, economical and cost-effective, new and modern. The overall average was
at a high level (Mean=4 . 1 6 , SD=0 . 3 3 ) and the elderly using innovations had satisfied for using,
safety, signal transmission when exposed to water or moisture, suitable shape and size, prevent
falling and beautiful to use. Overall satisfaction at the highest level (Mean 4.67, SD 0.33). It can be
used as an alarm prevents falling.
Keywords: Warning Shoes/ Preventive Innovation/ Falling
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพลัดตกหกล้ม เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มของการ
บาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การพลัดตกหกล้มมีตั้งแต่การล้มบนพื้น ระดับ
เดียวกัน จากการลื่น สะดุด ก้าวพลาด ถูกผู้อื่นชนหรือดัน หรือการล้มจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่ง เช่น จากการปีน
ตกจากที่สูง ตกบันได รวมถึง การตกหรือล้มที่เกี่ยวข้องกับเก้าอี้เตียง รถเข็น เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น การพลัดตกหกล้ม
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มใน เพิ่มขึ้น เฉลี่ยวันละ 1,160 คน
(World Health Organization, 2020) สาหรับประเทศไทยมีผู้สูงอายุเสียชีวิตกว่า 1,000 คน หรือเฉลี่ยวันละ 3
คน ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป
มากกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะ 10 ปี มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 2,500,000 คน และ
คาดการณ์ ว่ า จะสู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 20 ในปี พ.ศ. 2568 (ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข, 2558) รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความเสื่อมตามวัย ทาให้มีปัญหาทั้งโรคไม่ติดต่อและ
การบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า ความชุกของการ
พลัดตกหกล้ม ร้อยละ 60 หกล้มบริเวณนอกบ้าน ขณะเดินทาง และในสถานที่ทางาน ถนนลื่น มีน้าขัง ร้อยละ 40
หกล้มในตัวบ้านและบริเวณ รั้วบ้าน เช่น ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้า ถนนในซอยและถนนใหญ่ ข้ามสะพาน
จักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ล้ม บนรถเมล์ ไร่ นา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (นิพา ศรีช้าง และลวิตรา ก๋าวี, 2564). นอกจากนี้
การบาดเจ็บภายหลังการพลัดตกหกล้ม มีตั้งแต่อาการ เล็กน้อย เช่น อาการฟกช้า แผลถลอก กระดูกหัก จนถึงขั้น
รุนแรง และเสียชีวิตได้ และพบว่าค่าใช้จ่ายของ ระบบบริการในผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั่วโลก
ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และ สังคมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม (สานักนโยบายและยุทธศาสตร์
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2558).
เมื่อบุคคลเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมลง โดยเฉพาะดวงตา และ
ระบบการมองเห็น ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงด้าน ประสาทสัมผัส (sensory changes) ทั้งเชิงโครงสร้าง และการ
ทาหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ของตา ซึ่งการมองเห็นจะลดลงตามอายุที่มากขึ้น เนื่อ งจากเซลล์ ประสาทรับ
ความรู้สึกมีจานวนลดลง เกิดความบกพร่อง ในการรับความรู้สึก อาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางตา และผลกระทบต่างๆ
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ตามมาได้ ความผิดปกติทั้งสองข้างและไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ ถูกต้องเหมาะสม
บุคคลนั้นจะมีภาวะตามัวมากขึ้นเรื่ อยๆ จนกระทั่งตามองไม่เห็น ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองใน การทากิจวัตร
ประจาวันต่างๆ ได้ต้องพึ่งพาผู้อื่น เป็นภาระ ในการดูแลของครอบครัว เป็นต้น (ศิิวรรณ
ริ
อุนนาภิรักษ์, 2562).
อุบัติเหตุลื่นล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่พบได้บ่อย สาเหตุประการหนึ่งของการลื่นล้มในผู้สูงอายุก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงในลักษณะเสื่อมลงของดวงตา และระบบการมองเห็น ประกอบกับลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อม
เช่น การสวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสม รองเท้าที่เหมาะสมพื้น พื้นห้ องน้าเปียก พื้นรองเท้าไม่มีตัวเพิ่มแรงเสียดทาน
และการที่สายตาในผู้สูงอายุบางรายเกิดความบกพร่องทาให้ไม่เห็นน้าทาให้เหยียบโดนน้า ทาให้ผู้สูงอายุเกิดการลื่น
ล้มในห้องน้า ผลที่ตามมาทาให้ผู้สูงอายุได้รับบาดเจ็บ เกิดพิการทาให้เป็นภาระแก่ผู้ดูและและบางรายถึง ขั้น
เสียชีวิต เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ความพิการหรือ เสียชีวิต สามารถทาได้ด้วยการป้องกันการลื่นหกล้ม ผู้สูงอายุ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลดภาระในการดูแลของญาติ หรือคน ในครอบครัว (วันทนีย์ กุลเพ็ง, 2561)
การป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นมากกว่าการรักษา การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่
บ้าน เพื่อป้องกันการหกล้ม ปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดภาวะหกล้มในผู้สูงอายุบ่อยกว่าคนวัยอื่น ก็คือ การเปลี่ยนแปลง
ของสุขภาพที่เกิดขึ้นตามวัยนั่นเอง ปัญหาสุขภาพตามวัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการมองเห็น ปัญหาการได้ยิน ปัญหา
กระดูก กล้ามเนื้อและข้อ เช่น กระดูกพรุน ข้อเข่าเสื่อม รวมถึงการขาดสารอาหาร เช่น การขาดวิตามินดี ล้วนส่งผล
กระทบต่อความแข็งแรงและความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ และทาให้ผู้สูงอายุหกล้มได้ง่ายขึ้นทั้งสิ้น
นอกจากนี้ รองเท้ า ที่ ผู้ สู ง อายุ ส วมใส่ เช่ น รองเท้ า หลวมไป รองเท้ า คั บ ไป หรื อ แม้ แ ต่ ข้ า วของเครื่ อ งใช้ แ ละ
สภาพแวดล้อมภายในบ้าน เช่น ไฟที่สว่างไม่พอ พรมที่ปูไม่แนบสนิทกับพื้น พื้นกระเบื้องที่ลื่นเกินไป พื้นสถานที่ที่มี
น้าแฉะ ทาให้เกิดการลื่น ก็มีส่วนทาให้เกิดภาวะหกล้มในผู้สูงอายุได้มากขึ้น การป้องกันวิธีหนึ่ง คือ ทาบ้า นให้
ปลอดภัยขึ้น เช่น ติดตั้งที่จับหรืออุปกรณ์กันลื่นในที่ที่เสี่ยงหกล้มได้ง่ายในห้องน้า ควรมีราวบันไดทั้งสองด้าน
ปรับแสงสว่างให้เพียงพอ สวมรองเท้าให้พอดีเท้า อย่าสวมรองเท้าที่หลวมหรือคับเกินไป หรือหากรองเท้าชารุด พื้น
สึกแล้ว ก็ควรเปลี่ยนคู่ใหม่ ใช้ไม้เท้า ช่วยพยุงร่างกาย จะได้เคลื่อนไหวสะดวกขึ้น (ประคอง อินทรสมบัติ และคณะ,
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2556) และลดความเสี่ยงในการหกล้ม ติดตั้งสัญญาณป้องกันอันตรายต่างๆ โดยใช้หลักการทางอิเลคโทรนิคส์มา
ประยุกต์ใช้ เช่น การใช้หลักการน้าเป็นสื่อนาไฟฟ้าเพื่อเปิดการทางานของวงจร แสดงผลการทางานของวงจรด้วย
เสียงและไฟ ส่งเสียงสัญญาณเตือนผู้สูงอายุ
จากการศึกษาปัจจัยที่ทาให้ผู้สูงอายุลื่นหกล้ม ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นที่มีน้าแฉะใส่รองเท้าลื่น ผู้วิจัยจึง
พัฒนานวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ขึ้น โดยนารองเท้า มาเพิ่มสัญญาณเตือนเมื่อเหยียบน้า
ตรวจจับน้าเมื่อผิวสัมผัสกับน้าเป็นสื่อนาไฟฟ้า จะมีการแสดงผลการทางานของวงจรด้วยเสียงและไฟ เมื่อผู้สูงอายุใส่
รองเท้าเดินเหยียบน้า หรือสารเหลว จะมีเสียงเตือนทันที ป้องกันการลื่นหกล้ม ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิผลของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม เพื่อเป็นต้นแบบในการทารองเท้าป้องกันภัยสาหรับ
ผู้สูงอายุ สร้างระบบการเตือนภัยให้ผู้สูงอายุ สามารถดูแลและประกอบกิจวัตรด้วยตนเองได้ ลดการได้รับบาดเจ็บ
พิการและการเสียชีวิต ลดภาระการดูแลของครอบครัว พร้อมยังสามารถทาให้ผู้สูงอายุมีความมั่นใจในการทากิจวัตร
ประจาวันมากขึ้นและสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการ
ลื่นหกล้ม

ตัวแปรตาม
ประสิทธิผลของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย
-ความเหมาะสมนวัตกรรม
-ความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย ความ
สะดวกในการใช้งาน การส่งสัญญาณเมื่อสัมผัสน้าหรือ
ความชื้น ความปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม ความ
ทนทานต่อการใช้งาน รูปร่างและขนาดเหมาะสม และ
ความสวยงามน่าใช้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิผลของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
ของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา
นวัตกรรม ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการและรูปแบบรองเท้าที่เหมาะสมในการใช้งาน ประกอบด้วยการ
ป้องกันอุบัติเหตุห กล้ มในผู้สูง อายุ สัญญาณเตือนภัยการปรับสภาพสิ่ง แวดล้ อ มทาให้ลื่น หกล้ม ได้ ขณะด าเนิ น
ชีวิตประจาวันภายในบ้านที่สามารถป้องกันการลื่นล้ม
2. การศึกษาแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนานวัตกรรม
2.1 ผู้สูงอายุกับการพลัดตกหกล้มการป้องกันการลื่นหกล้มในผู้สูงอายุ
2.2 หลักการทางฟิสิกส์และกายภาพของพื้นที่เปียกน้า
2.3 หลักการวงจรเตือนน้าล้น ซึ่งเป็นวงจรตรวจจับน้าโดยใช้น้าเป็นสื่อนาไฟฟ้าเพื่อเปิดการทางาน
ของวงจร แสดงผลการทางานของวงจรด้วยเสียงและไฟ มาประกอบกับรองเท้า เมื่อผู้สูงอายุใส่รองเท้าเดินเหยียบน้า
หรือสารเหลว จะมีเสียงเตือนทันที
3. การสร้างนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
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3.1 จัดหาอุปกรณ์ ประกอบด้วย กล่องอเนกประสงค์อิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย ขนาด 9 V +ขั้ว
หลอดไฟ LED ขนาด 5 mm ตัวต้านทาน 470 ลาโพงBuzzer 3~24v รองเท้า กาวร้อน ตุ๊กตายางเป็ด สายไฟขนาด
เล็ก
3.2 จัดทานวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ดังนี้
1) จัดเตรียมรองเท้า
2) ทาความสะอาดรองเท้า
3) นาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบเป็นสัญญาณเตือนภัยน้า

ภาพที่ 2 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นามาประกอบเป็นสัญญาณเตือนภัยน้า
4) นาแผ่นยางกันลื่นมาตัดตามแบบรองเท้าและใช้กาวติด
5) นารองเท้ามาประกอบเป็น นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม โดยนาเครื่อง
เตือนระดับน้า มาติดกันบนหลังเท้าและตกแต่งให้สวยงาม
6) ตรวจสอบความแข็งแรง ความปลอดภัย และความสวยงาม

ภาพที่ 3 การประกอบนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม และตกแต่งให้สวยงาม
3.3 สร้างแบบประเมินนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
1) แบบประเมิ น ความเหมาะสมนวั ต กรรมรองเท้ า เตื อ นภั ย ป้ อ งกั น การลื่ น หกล้ ม ส าหรั บ
ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบ ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 6 ข้อ ครอบคลุมใน
เรื่อง ความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี ความเหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ความ
ประหยัดและคุ้มค่า และความแปลกใหม่ทันสมัย
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้มเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 6 ข้อ ครอบคลุมในเรื่อง ความสะดวกในการใช้งาน การส่งสัญญาณเมื่อ
สัมผัสน้าหรือความชื้น ความปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม ความทนทานต่อการใช้งาน รูปร่างและขนาดเหมาะสม
และความสวยงามน่าใช้
4. การประเมินคุณภาพนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง นานวัตกรรมนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย
ป้องกันการลื่นหกล้ม สาหรับผู้สูงอายุ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านผู้สูงอายุ ด้านนวัตกรรม และด้านการพยาบาล
จานวน 5 ท่านตรวจสอบ
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5. การทดลองใช้นวัตกรรมที่ปรับปรุงสาเร็จแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
5.1.1 ประชากร คือ ผู้สูงอายุในชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 2,782
คน (องค์การบริหารส่วนตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร, 2563) ซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ดี ไม่มีปัญหา
เรื่องบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่เท้า
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุในชุ มชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ทาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ power analysis ที่อานาจการทดสอบ
ระดับ.80 กาหนดความเชื่อมั่นทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ.05 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 28 ราย ผู้วิจัยเพิ่ม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 20 เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. ผู้สูงอายุในชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
2. ช่วยเหลือตัวเองได้ดี เดินได้
3. ไม่มีบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่เท้า
4. ไม่ได้รับประทานยาที่มีผลต่อการทรงตัวของร่างกาย
5. ยินยอมให้ความร่วมมือในการวิจัย
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
สาหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการลื่นล้มขณะเดินในพื้นที่เปียกหรือพื้นลื่นที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ผ่านการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยการหาดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (IOC: Indexes
of Item-Objective Congruence) ค่า IOCเท่ากับ 0.83 ค่า IOC มีค่าตั้งแต่ 0.50-1.00 มีความตรง (บุญใจ ศรี
สถิตย์, 2560) สามารถใช้นวัตกรรมได้
5.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) แบบประเมินความเหมาะสมของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม เป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 6 ข้อ ครอบคลุมในเรื่องความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี ความ
เหมาะสม ความปลอดภัย ความสะดวกในการใช้งาน ความประหยัดและคุ้มค่า และความแปลกใหม่ ทันสมัยโดยใช้
มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง
(3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) ตามลาดับ โดยเกณฑ์การประเมินความเหมาะสมของ
นวัตกรรม ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (CVI: Content
Validity Index) ค่า CVI เท่ากับ 0.89 ค่า CVI มีค่ามากกว่า 0.8 มีความตรง (บุญใจ ศรีสถิตย์, 2560)
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่ า 5 ระดับ จ านวน 6 ข้อ ครอบคลุมในเรื่องความสะดวกในการใช้ ง าน การส่ง
สัญญาณเมื่อสัมผัสน้าหรือความชื้น ความปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม ความทนทานต่อการใช้งาน รูปร่างและ
ขนาดเหมาะสม และความสวยงามน่าใช้ โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ระดับความพึงพอใจ
มากที่ สุ ด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้ อ ย (2 คะแนน) และน้ อ ยที่ สุ ด (1 คะแนน)
ตามลาดับ โดยเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้นวัตกรรมที่ยอมรับได้ ซึ่งแบบประเมินความพึงพอใจผ่าน
การตรวจสอบความตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน โดยการหาความตรงเชิงเนื้อหา (CVI: Content Validity Index)
ค่า CVI เท่ากับ 0.92 ค่า CVI มีค่ามากกว่า 0.8 มีความตรง (บุญใจ ศรีสถิตย์, 2560)
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3.1 ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนด หลังจากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างในชุมชน
โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการระบาดของสถานการณ์โควิด แนะนาตัว อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการ
เพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย
5.3.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการใช้นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม โดยผู้วิจัย
นานวัตกรรมไปให้ผู้สูงอายุทดลองใช้ ขอความร่วมมือผู้สูงอายุลงนามยินยอมเข้าร่วมการทดลองใช้กลุ่มตัวอย่าง
นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
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5.3.3 ดาเนินการวิจัยโดย
1) ให้กลุ่มตัวอย่างใส่นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ประมาณคนละ 1
ชั่วโมง จานวน 1 ครั้ง
2) หลังจากใช้นวัตกรรม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
3) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. การประเมินประสิทธิผลของนวัตกรรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้นวัตกรรม วิเคราะห์ด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุในชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร ซึ่งช่วยเหลือตัวเองได้ดีไม่มีปัญหาเรื่องบาดแผลหรือการบาดเจ็บที่เท้า จานวน 30 คน อายุอยู่ในช่วง
64 –74 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.25 เพศชาย ร้อยละ 43.75 สถานภาพสมรส ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คู่ ร้อยละ 56.25 หม้าย ร้อยละ 28.13 และ โสด ร้อยละ 15.62 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ ค้าขาย ร้อยละ
46.88 ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 37.50 รับบานาญ ร้อยละ 15.62
2. ประเมินความเหมาะลมของนวัตกรรม ผลการประเมินมีรายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเหมาะสมนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ของ
ผู้เชี่ยวชาญ
การประเมินคุณภาพนวัตกรรม
1.ความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี
2.ความเหมาะสม
3.ความปลอดภัย
4.ความสะดวกในการใช้งาน
5.ความประหยัดและคุ้มค่า
6.ความแปลกใหม่และทันสมัย
รวม

Mean
4.00
4.20
4.20
4.40
4.00
4.20
4.16

SD
0.00
0.32
0.32
0.49
0.00
0.32
0.33

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมิน พบว่า มีความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี เหมาะสม ปลอดภัย สะดวกในการใช้งาน
ประหยัดและคุ้มค่า มีความแปลกใหม่และทันสมัย ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean=4.16, SD= 0.33) ซึ่ง
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้รองเท้าสาหรับผู้สูงอายุที่มีลักษณะหุ้มปลายเท้า และหุ้มส้น เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ของมีคม และสัตว์มีพิษ นาไปปรับแก้ตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ
3. ประสิทธิผลของนวัตกรรม หลังการทดลองใช้นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ได้
ทาการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ของกลุ่มตัวอย่าง ผลการ
ประเมินมีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรม
1. ความสะดวกในการใช้งาน
2.ความปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม
3.การส่งสัญญาณเมื่อสัมผัสน้าหรือความชื้น
4.ช่วยป้องกันการลื่นหกล้ม
5.รูปร่างและขนาดเหมาะสม
6.ความสวยงามน่าใช้
โดยรวม

Mean
4.69
4.59
5.00
4.72
4.44
4.59
4.67

SD
0.40
0.48
0.00
0.40
0.49
0.48
0.33

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
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ผลประเมินประสิทธิผลการใช้ นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean 4.67, SD 0.33)
ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับ อยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ความสะดวกในการใช้งาน
(Mean 4.69, SD 0.40) ความปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม (Mean 4.59, SD 0.48) การส่งสัญญาณเมื่อสัมผัส
น้าหรือความชื้น (Mean 5.00, SD 0.0) และด้านความพึงพอใจต่อรูปร่างและขนาดเหมาะสม (Mean 4.69, SD
0.40) ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก คือ การช่วยป้องกันการลื่นหกล้ม (Mean 4.44, SD 0.49) และมีความ
สวยงามน่าใช้ (Mean 4.59, SD 0.48)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการสร้างนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นวัตกรรมมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ผลการประเมิน คุณภาพนวัตกรร พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่
ในระดับมาก (Mean=4.16, SD= 0.33) ความถูกต้องตามหลักการตามทฤษฎี ความเหมาะสม ความปลอดภัย
ความสะดวกในการใช้งาน ความประหยั ดและคุ้มค่า และความแปลกใหม่ ทันสมัย อยู่ในระดับมากทั้งหมด ซึ่งเป็น
ผลจากการการพัฒนานวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาความเสื่อมทางสายตา
ของผู้สูงอายุ ที่มองไม่ค่อยชัดเจน ปัญหาการลื่นล้มของผู้สูงอายุที่เกิดจากการการลื่นหกล้ม การเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะเสื่อมลงของดวงตา และระบบการมองเห็น ประกอบกับลักษณะทางกายภาพสิ่งแวดล้อม พื้นห้องน้าเปียก
และการที่สายตาในผู้สูงอายุบางรายเกิดความบกพร่องทาให้ไม่เห็นน้าทาให้เหยียบโดนน้า ทาให้ผู้สูงอายุเกิดการลื่น
ล้มในห้องน้า นวัตกรรมนี้ใช้หลักการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ หลักการทางฟิสิกส์และกายภาพของ
พื้นที่เปียกน้า และหลักการวงจรเตือนน้าล้น ซึ่งเป็นวงจรตรวจจับน้าโดยใช้น้าเป็นสื่อนาไฟฟ้าเพื่อเปิดการทางาน
ของวงจร แสดงผลการทางานของวงจรด้วยเสียงและไฟ มาประกอบกับรองเท้า เมื่อผู้สูงอายุใส่รองเท้าเดินเหยียบน้า
หรือสารเหลว จะมีเสียงเตือนทันที สอดคล้องกับการศึกษาของชุติพร มาตย์วงศ์ และคณะ (2562) ที่ได้พัฒนาไม้
เท้าเตือนภัย พบว่า นวัตกรรมไม้เท้า ติดตั้งระบบเตือนภัยด้วยเสียง สัญญาณเตือนภัย ส่งผลให้ไม้เท้าสามารถใช้
เตือนภัยในผู้สูงอายุ และคนพิการได้ดี ทาให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และไม่เกิดการลื่นล้ม
2. ประสิทธิผลของนวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้
นวัตกรรมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean 4.67, SD 0.33) ซึ่งประกอบด้วย ความสะดวกในการใช้งาน ความ
ปลอดภัยของการใช้นวัตกรรม การส่งสัญญาณเมื่อสัมผัสน้าหรือความชื้น การช่วยป้องกันการลื่นหกล้ม รูปร่างและ
ขนาดเหมาะสม และมีความสวยงามน่าใช้ สอดคล้องกับการศึกษา ไม้เท้าเตือนภัยของผู้สูงอายุที่มีการติดตั้งระบบ
เตือนภัยด้วยเสียง ทาให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และไม่เกิดการลื่นล้ม (ชุติพร มาตวงศ์ และคณะ, 2562) และการศึกษา
นวัตกรรมรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้าผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาทางกายภาพและฟิสิกส์ของรองเท้า ผลการ
ทดลองพบว่า ผู้สูงอายุที่ใช้นวัตกรรมมีความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมสุขภาพรองเท้ าจุกยางกันลื่นและนวดเท้าใน
ระดับมากที่สุด ผู้สูงอายุไม่เกิดการลื่นล้มเมื่อสวมรองเท้าจุกยางกันลื่นและนวดเท้าร้อยละ 100 (นิภาภัทร จันทบูรณ์
อัจริยา วัชราวิวัฒน์ และ วรินธร จันทร์มณี, 2561)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม นาไปให้ผู้สูงอายุใช้งานในการดารงชีวิตประจาวัน
ภายในบ้าน ช่วยลดอุบัติเหตุการลื่นหกล้ม ของผู้สูงอายุได้
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้สูงอายุที่อยู่เพียงลาพังได้ใช้ เพื่อป้องกันการลื่นหกล้ม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว ของการติดตาม ความคงทน ความคุ้มค่า คุ้มทุน ของนวัตกรรม
รองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม
2. ศึกษาการใช้นวัตกรรมรองเท้าเตือนภัย ป้องกันการลื่นหกล้ม ในกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เช่น เด็ก หรือผู้
พิการทางสายตา
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3. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น เพิ่มระบบ GPS ติดตาม หรือต่อยอดในเชิงพานิชย์ ต่อไป
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แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
The English Vocabulary Game Application on the Android Operating System
for Primary Students
สองเมือง1 สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ์2 และอภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์3
Songmuang1, Sukunya Thamteerasit2 and Apinan Thamteerasit3
1วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
3อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาศึกษาทั่วไป

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั นเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน
20 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น แบบประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษและแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของแอปพลิ เ คชั น เกมค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเนื้อหา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25, S.D. = 0.56) และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน
เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.19, S.D. = 0.54)
คาสาคัญ: เกม / แอปพลิเคชัน / ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ / คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
Abstract
The purposes of this study were 1) to design and create an English vocabulary game
application on the Android operating system for Primary Students; 2) to assess the efficiency of the
English vocabulary game application, and 3) to evaluate the satisfaction of students who use the
English vocabulary game application. The samples used in this study consisted of 20 students from
grade 3 who studied in Maesot district, Tak, by purposive sampling. The tools used in this study
were 1) an English vocabulary game application on the Android operating system for Primary
Students; 2) the efficiency assessment of the English vocabulary game application on the Android
operating system for Primary Students form, and 3) the satisfaction questionnaire of the English
vocabulary game application. Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.
The results of this research were 1) the efficiency of this English vocabulary game
application on the Android operating system for primary students from the technical and contents
experts was at a high level ( x = 4. 25, S.D. = 0. 56) ; 2) Students satisfaction after using the game
application was at a high level ( x = 4.19, S.D. = 0.54).
Keywords: Game / Application / Android Operating System / Vocabulary

634

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาคัญต่อการสื่อสารและการเรียนรู้ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการที่
กระทรวงศึกษาธิการมีการกาหนดให้ภาษาต่างประเทศอยู่ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เพื่อให้สถานศึกษาได้นาไปใช้เป็นเกณฑ์ในการกาหนดกรอบและทิศทางสาหรับการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน
ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อผู้เรียนจะได้สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต(กรมวิชาการ, 2545) ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นทักษะสาคัญได้แก่ ทักษะการอ่าน การ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน แล้วทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะความรู้ด้านคาศัพท์ ทักษะด้าน
คาศัพท์ภาษอังกฤษเป็นสิ่งสาคัญมากที่เพราะทักษะนี้เป็นทักษะที่ปูทางให้กับผู้เรียนสามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่สูงขึ้นไปได้
ความก้าวทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นของคนเรา
เป็นอย่างมากในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาที่มีการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
อย่างหลากหลาย เช่น อีเลิร์นนิง (E-learning) อีบุค (E-book) เว็บไซต์การเรียนรู้ เกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น
ซึ่งสื่อการเรียนรู้เหล่านี้ช่วยเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี นอกเหนือจากการเรียนรู้
แบบเดิมแต่เพียงหนังสือเท่านั้น แต่ในการใช้งานสื่อการเรียนรู้ที่กล่าวมาบางอย่างจาเป็นต้องอุปกรณ์อย่างเช่ น
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือมีความจาเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งานส่งผลทาให้นักเรียนในบางพื้นที่
ที่มีข้อจากัดในเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่ครอบคลุมและเข้าถึงในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานสื่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ได้
จากปัญหาที่มากล่าวในข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแอปพลิเคชันที่ออกแบบและพัฒนาสามารถใช้งานในอุปกรณ์อย่างสมาร์ท
โฟนหรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่เป็นระบบโอเพ่นซอร์ส ซึ่งแอปพลิเคชันมีการทางานแบบ
ออฟไลน์ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตในการใช้งาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
3. เพื่อประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับ เด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
แอปพลิ เ คชั น เกมค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ เด็ ก ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนต้ น ที่ ส ร้ า งขึ้ น
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนคาศัพท์ภาษาอั งกฤษ และส่วนเกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยเนื้อหาของค าศั พ ท์
ภาษาอังกฤษเป็นเนื้อหาคาศัพท์ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 3
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 20 คน โรงเรียนเทศบาล
มณีไพรสณฑ์ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยทาการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กาหนดกรอบแนวคิดการวิจัยตามภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนต้น

ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจัยเรื่องแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามแนวทางของ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์
ผู้วิจัยทาการศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์คือ
การกาหนดเนื้อหาของคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้ด้านการใช้งานทั่วไปของแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการที่ใช้และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
ขั้นที่ 2 การออกแบบ
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในการออกแบบขั้นตอนการ
ทางานโดยรวมของแอปพลิเคชัน ขั้นตอนการทางานในโหมดของหมวดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และขั้นตอนการทางาน
ในโหมดของเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ขั้นที่ 3 การพัฒนา
ในขั้นการพัฒนา ผู้วิจัยได้นาเอาข้อมูลที่ได้จากขั้นการออกแบบมาทาการพัฒนาแอปพลิเคชันเกม
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษด้ ว ยโปรแกรม Kudular และได้ น าแอปพลิ เ คชั นเกมค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ พั ฒ นาเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ขั้นที่ 4 การทดลองใช้
ผู้วิจัยนาแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นที่พัฒนาไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 20 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนเทศบาลมณีไพรสณฑ์ ตาบลแม่สอด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขั้นที่ 5 การประเมินผล
ในขั้นประเมินผล ผู้วิจัยได้นาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
เกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น มาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็ก
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยโหมดการ
ทางาน 2 โหมด คือ โหมดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Vocabulary) และเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Game)
ภายในโหมดคาศัพท์ประกอบด้วยหมวดคาศัพท์จานวน 6 หมวด ได้แก่ สัตว์ (Animals) เสื้อผ้า (Cloths) อารมณ์
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(Fallings) อาหาร (Foods) งานบ้าน (Action words) และกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After school activities) ซึ่ง
รวมคาศัพท์ทั้งหมดทุกหมวดมีจานวน 100 คา
ส่วนโหมดเกมคาศัพท์ภาษาอัง กฤษประกอบด้วยหมวดคาศั พท์ 6 หมวด ได้แก่ สัตว์ เสื้อผ้า อารมณ์
อาหาร งานบ้าน และกิจกรรมหลังเลิกเรียน (After school activities) ในส่วนของโหมดเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษมี
รูปแบบการทางานคือ ภายในเกมของแต่ละหมวดจะเป็นแบบทดสอบที่มีรูปภาพพร้อมกั บให้ผู้ใช้งานสะกดคาศัพท์
เพื่อตอบ หากผู้ใช้งานตอบถูกจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้งานตอบแบบทดสอบครบจะมีการประเมินว่าคะแนนของ
ผู้ใช้งานว่าอยู่ในระดับใด

ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

ภาพที่ 3 หน้าจอของแอปพลิเคชันโหมดคาศัพท์
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ภาพที่ 4 หน้าจอของแอปพลิเคชันโหมดเกมคาศัพท์
2. ผลประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. เนื้อหาแอปพลิเคชัน
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.3 เกมมีความสอดคล้องกับคาศัพท์
1.4 สามารถนาไปใช้ได้
เนื้อหาของแอปพลิเคชันโดยรวม
2. การนาเสนอด้านภาพ และเสียง
2.1 ภาพประกอบคาศัพท์เนื้อหา
2.2 ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา
2.3 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา
2.4 ดนตรีประกอบเนื้อหา
ด้านภาพและเสียงของแอปพลิเคชันโดยรวม
3. การนาเสนอด้านการออกแบบ
3.1 รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
3.2 สีของตัวอักษรและพื้นหลัง
ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันโดยรวม
4. การนาเสนอด้านการจัดการแอปพลิเคชัน
4.1 เมนูหลักสามารถใช้งานได้ง่าย
4.2 สามารถเลือกหมวดคาศัพท์ที่ต้องการได้
4.3 สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด
4.4 สามารถย้อนไปทบทวนคาศัพท์ที่ต้องการได้
4.5 สามารถโต้ตอบระหว่างแอปพลิเคชันกับผู้ใช้
ด้านการจัดการแอปพลิเคชันโดยรวม
รวม

. S.D.

ระดับ

4.30
4.20
4.17
4.43
4.27

0.70
0.89
0.83
0.82
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.27
4.17
4.10
4.23
4.19

0.87
0.59
0.80
0.68
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

x

4.33 0.92
4.10 0.61
4.21 0.77

มาก
มาก
มาก

4.23
4.23
4.33
4.37
4.27
4.29
4.25

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

0.77
0.86
0.86
0.76
0.64
0.75
0.56
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ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเนื้อหา จานวน 3 ท่าน พบว่า
ผลการประเมินประสิทธิภาพแอปพลิแคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ มีค่าเฉลี่ย 4.25 จัดอยู่ในระดับมาก
โดยภาพรวมของการพัฒนาแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.29,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.75) รองลงมาคือด้านเนื้อหาแอปพลิเคชัน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.27, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.81) และ ด้านการออกแบบ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.21, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
= 0.77) ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก
โดยพิจารณาเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย สามารถใช้งานได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 4.43, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.82) สามารถย้อนไปทบทวนคาศัพท์ที่ต้องการได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.37, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.76)
และ รูปแบบอักษรอ่านง่าย ชัดเจน (ค่าเฉลี่ย = 4.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.92) สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่สะดุด (ค่าเฉลี่ย = 4.33, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.71) ความสมบูรณ์ของเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.20, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.89) เกมมีความสอดคล้องกับคาศัพท์ (ค่าเฉลี่ย = 4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) ภาพประกอบ
สื่อความหมายตรงกับเนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.17, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.59) และเสียงบรรยายที่ใช้ประกอบ
เนื้อหา (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.80) สีของตัวอักษรและพื้นหลัง (ค่าเฉลี่ย = 4.10, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.61)
3. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ง านแอปพลิ เ คชั น เกมค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
รายการประเมิน
1. เนื้อหาแอปพลิเคชัน
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
1.3 เกมมีความสอดคล้องกับคาศัพท์
1.4 สามารถนาไปใช้ได้
เนื้อหาของแอปพลิเคชันโดยรวม
2. การนาเสนอด้านภาพ และเสียง
2.1 ภาพประกอบคาศัพท์เนื้อหา
2.2 ภาพประกอบสื่อความหมายตรงกับเนื้อหา
2.3 เสียงบรรยายที่ใช้ประกอบเนื้อหา
2.4 ดนตรีประกอบเนื้อหา
ด้านภาพและเสียงของแอปพลิเคชันโดยรวม
3. การจัดการแอปพลิเคชัน
3.1 ความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
3.2 มีความเสถียร สามารถเข้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
3.3 มีความรวดเร็วในการแสดงผล ภาพ ตัวอักษร
3.4 เทคนิคการนาเสนอข้อมูล
การจัดการแอปพลิเคชันโดยรวม
รวม

x

S.D.

ระดับ

4.38
4.15
4.30
3.90
4.33

0.49
0.64
0.63
0.47
0.52

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.05
4.56
3.75
3.88
4.19

0.81
0.55
0.55
0.51
0.56

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.28
4.10
4.28
3.88
4.11
4.19

0.92
0.61
0.54
0.35
0.54
0.54

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอน
ดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตอาเภอแม่สอด จานวน
20 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม สาหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่ าเฉลี่ย = 4.19 , ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.54) โดยพิจารณาเรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือด้านด้านการออกแบบ อยู่ใน
ระดับมาก (ค่ า เฉลี่ย = 4.33 , ค่ า เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.52) ด้า นการจั ดการแอปพลิเคชั น อยู่ในระดั บ มาก
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(ค่าเฉลี่ย = 4.19 ,ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56) และด้านการจัดการแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =
4.11 ,ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน = 0.54)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการประเมินความพึงพอใจแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
สาหรับเด็กระดับชั้ นประถมศึ กษาตอนต้น มีผลการวิเคราะห์ข้ อมูล เกี่ ยวกับความพึง พอใจของผู้ ทดลองใช้ ง าน
สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิ บัติการแอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนต้นมีเนื้อหาประกอบไปด้วย 1) คาศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) แบบทดสอบคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในการทบทวนคาศัพท์ มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและสามารถช่วยให้มี
ทักษะในจาได้ ได้มากขึ้น
2) ผลการวิเคราะห์คุณภาพแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์สาหรับ
เด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 พบว่าผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวม
ของพัฒนาแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ทั้งนี้เป็น
เพราะการ สร้างแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแอป
พลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนสมาร์ทโฟน การออกแบบเนื้อหาและทุกขั้นตอนของการพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่ภายใต้
การดูแลของอาจารย์ที่ป รึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุง แก้ไข
ก่อนนาไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอปพลิเคชันคาศั พท์ภาษาอาเซี ยน
เบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (ฐาปนีย์ ภักดี และอภิชาต เหล็กดี ,2560) ผลการวิจัยพบว่าผลการประเมิน
คุณภาพของแอปพลิเคชันอยู่ในระดับมากเช่นกัน
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบปฎิบัติการ
แอนดรอยด์สาหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษาการออกแบบแอปพลิเคชันมีการนาเสนอเนื้อหาที่
มีลาดับขั้นตอนผู้ใช้สามารถอ่านและทาความเข้าใจในเนื้อหาได้ด้วยตนเอง แอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
สามารถให้ทั้งความรู้ความเพลิดเพลินจึงทาให้น่าสนใจมากขึ้น สามารถสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ใช้ ผู้ใช้เกิดความ
กระตือรือร้น วิธีใช้งานง่าย สะดวก มีการแสดงผลที่มีความชัดเจน มีสีสันและรูปแบบที่น่าสนใจประกอบกับการการ
ออกแบบตัวอักษรขนาดและสีของตัวอักษร รวมทั้งรูปภาพและคาบรรยายในเนื้อหามีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้
ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
สื่อการเรียนรู้ เรื่องคาราชาศัพท์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (เอมย์วิกา พุทธรักษา และคณะ ,2560) ผลการวิจัย
พบว่าผลการ ประเมินความพึงพอใจของแอปพลิเคชัน อยู่ในระดับมากเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนาแอปพลิเคชันไปใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษสาหรับครูผู้สอนที่
สอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเกมคาศัพท์ภาษาอังกฤษบนระบบให้ครอบคลุมกับอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์และระบบปฏิบัติการ IOS ด้วย
2. ควรมีการปรับปรุงคาศัพท์เพิ่มเติมใหม่และหลากหลายหมวดหมู่ให้มากขึ้น
3. ในบางพื้นที่มีความหลากหลายทางภาษา อย่างเช่นในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก หากมีการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพิ่มเติมในส่วนของ ภาษาพม่า ภาษาไทย หรือภาษาจีน ก็จะส่งผลทาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
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ลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพืน้ ที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
Physical Characteristics, Type, Size and Percentage of Land Use Change
in Pong Nam Ron Sub-Watershed, Khlong Lan District, Kamphaeng Phet Province
วันวิสา เกตุเกล้า1 นพรัตน์ ไชยวิโน2 และบรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์2
Wanwisa Ketklow1, Nopparat Chaivino2 and Banchongsak Faksomboon2
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2อาจารย์ประจา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

1

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร โดยการประยุกต์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในช่วงปี พ.ศ.2559 ปี และ พ.ศ.2563 จากการศึกษา
พบว่า ในปี พ.ศ.2563 ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนมีขนาดพื้นที่ เท่ากับ 554.87 ตารางกิโลเมตร แบ่งประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ พืชไร่ พื้นที่นา พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่น้า พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ป่าไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น และไร่หมุนเวียน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบประเภท ขนาด และร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่า พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไ ร่หมุนเวียน และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ 1.50 0.12, และ 0.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27, 0.02
และ 0.02 ตามลาดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้ยืนต้น และพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้ นที่ลดลง
สูงสุด เท่ากับ 1.47, 0.14, และ 0.07 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.26, 0.03 และ 0.01 ตามลาดับ
คาสาคัญ : ลักษณะทางกายภาพ/ประเภท ขนาด และร้อยละ/การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน

Abstract
This research aimed to study the physical characteristics, type, size and percentage of land
use change in Pong Nam Ron Sub- Watershed ( PNRSW) , Khlong Lan District, Kamphaeng Phet
Province by geographic information system with the land use data sets during in 2016 and 2020.
The results showed that PNRSW area was 554.87 square kilometers. The land use classified into 9
types were field crops, paddy fields, urban and built- up land, water bodies, miscellaneous area,
forest areas, fruit trees, perennial plants and relational cultivation, respectively. The comparing the
types, sizes and percentage of land use areas found that the field crops, relational cultivation and
urban and built-up land were increasing as 1.50 1.40, and 0.16 square kilometers or 0.27, 0.02 and
0. 02 percentages, respectively. In the other hand, the land use area of forest area, perennial
plants and miscellaneous area were decreasing as 1.47, 0.14, and 0.07 square kilometers or 0.26,
0.03 and 0.01 percentages, respectively.
Keywords : Physical Characteristics/Type Size and Percentage/Land Use Change
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การใช้ที่ดินของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องมาจากการ
เพิ่มขึ้นของจานวนประชากร รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทาให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาและผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้า
ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง การเพิ่มจานวนของที่อยู่อาศัยและการขยายตัวของชุมชนที่ขยายตัว
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ตามเส้นทางคมนาคมเข้าไปในพื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ย นแปลงเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และไม้ผลผสม
(มัณฑนา และคณะ, 2559)นอกจากนี้ สาเหตุสาคัญของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การเพิ่มขึ้นของ
สถานประกอบการ ที่พักตากอากาศ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว (สไบทอง กันนะ, 2556) ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน ตั้งอยู่
ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร เป็นลุ่มน้าที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินหลากหลายประเภท เช่น
ป่าไม้ เกษตรกรรม ไม้ผล ไร่หมุนเวียน พืชไร่ ชุมชนชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น และเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลมา
จากสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่กาลังได้รับความนิยมมากในปั จจุบัน เช่น แก่งเกาะร้อย น้าตกวุ้งกระสัง แก่งตาลิ
เป็นต้น จากกิจกรรมดังกล่าวหากปราศจากการดูแล ควบคุม หรือวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวของประเภทและขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างรวดเร็ว (นภสร
หนูไฝ และคณะ, 2561) ปัจ จั ยสาคั ญที่มีค วามสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ปัจ จั ย
ทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ภูมิลาเนา ระดับการศึกษา อาชีพ และขนาดพื้นที่ถือครอง ตามลาดับ
ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
การศึกษาลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพื้นที่สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะกายภาพของพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่ง
น้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการวิจัย
อุ ป กรณ์ ห ลั ก ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ประกอบด้ ว ย เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นบุ ค คล ( Personal
Computer) โดยติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 11, โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ESRI
ArcGIS 10.8, ข้อมูลชุดดิน (Soil Data), ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use Data) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2543)
และกล้องถ่ายภาพดิจิ ตอล (Digital Camera) โดยมีกรอบแนวคิ ด วิธีการ และขั้นตอนการดาเนินงานของการ
ศึกษาวิจัยที่สาคัญแสดงดังภาพที่ 1
การรวบรวมข้อมูล
ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ป ระโย ชน์ ที่ ดิ น จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ เช่ น
สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งานวิจัย เป็นต้น
เพื่อนาไปสร้างฐานข้อมูลต่างๆ ในลักษณะของ จุด เส้น และพื้นที่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จัดเก็บเป็นลักษณะชั้นข้อมูล
(Layer) โดยกาหนดเป็นชื่อแฟ้มข้อมูลตามประเภทของข้อมูลนั้นๆ
วิเคราะห์ลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
1. กาหนดขนาดของพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน โดยการกาหนดจุดออกของน้า (Outlet) เพื่อลาก
ขอบเขตพื้นที่ (Boundary Area) ตามเส้นสันปันน้า (Topographic Divide)
2. ตัดข้อมูลให้เท่ากับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน โดยใช้เทคนิคการซ้อนทับแผนที่ (Overlay
Analysis) ระหว่างข้อมูลขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนและข้อมูลสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2559
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลกลุ่ มชุดดิน ข้อมูลแบบจาลองความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลข เส้นทางน้า
เป็นต้น
3. ลงพื้นที่สารวจข้อมูลภาคสนาม ในช่วง ปี พ.ศ.2563 พร้อมทั้งจัดกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่มีความเหมือนและคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มหรือชนิดเดียวกันตามระบบจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิ น (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2543) ด้วยวิธีการสารวจร่วมกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม ESRI ArcGIS 10.8
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- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ข้อมูลขอบเขตการปกครอง

รวบรวมข้อมูล
- ข้อมูลลักษณะกายภาพของลุ่มน้า
- ข้อมูลชุดดินและสมบัติดิน

ลงพื้นที่สารวจลักษณะภูมิประเทศ ประเภท ขนาดและร้อยละของพื้นที่
การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทาฐานข้อมูล ESRI ArcGIS 10.8
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนที่ลักษณะทางกายภาพ
ของลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน
ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563
เปรียบเทียบประเภทและขนาดของพื้นที่
การการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563
เสนอแนะแนวทางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมภายในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา
4. วิเคราะห์ลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แต่ละช่วงปี (ปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563) โดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่
(Spatial statistical analysis) เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลปฏิบัติการ การวิเคราะห์ชั้นข้อมูลปฐมภูมิ การวิเคราะห์
ผลลัพธ์จากการคานวนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในตารางข้อมูล เป็นต้น การต่อแผนที่ (Mosaic) หรือการเทียบขอบ
(Edge-matching) รวมทั้ ง การตี ค วามข้ อ มู ล (Interpretation) และการเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล (Constant
comparison)
5. เพื่อเสนอแนะแนวทางแผนการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมภายในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่ง
น้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร
ผลการวิจัย
1. ลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน
การศึกษาลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนใช้ข้อมูลแบบจาลองความสูงภูมิประเทศ
เชิงเลข (Digital Elevation Model; DEM) จาก Earth Explorer แปลงค่าให้มีขนาดความละเอียดเท่ากับ 30 x 30
เมตร ในการกาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา พบว่า ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนมีขนาดพื้นที่เท่ากับ 554.87 ตารางกิโลเมตร มี
ความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง เท่ากับ 2,118 เมตร และต่าสุดซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้าบริเวณ
จุ ดออกของน้า (Outlet) เท่า กับ 127 เมตร ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็น พื้น ที่ป่า ไม้ แบ่ง ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559 ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่พืชไร่ 2) พื้นที่นา 3) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
4) พื้นที่น้า 5) พื้นที่เบ็ดเตล็ด 6) พื้นที่ป่าไม้ 7) พื้นที่ไม้ผล 8) พื้นที่ไม้ยืนต้น และ 9) พื้นที่ไร่หมุนเวียน (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2543) ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 และ กลุ่มชุดดินที่ 20 มีเส้นทางน้ากระจายตัว
ทั่วพื้นที่ลุ่มน้าและมีความยาวของเส้นทางน้ารวมตลอดทุกเส้นลาน้า เท่ากับ 403.28 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2
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( A)

( B)

(C)

(D)

ภาพที่ 2 (A) แผนที่ขอบเขตลุ่มน้าและจุดออกของน้า (Outlet)
(C) แผนที่กลุ่มชุดดิน

(B) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2559
(D) แผนที่เส้นทางน้า

2. การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2559 และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ.2563
จากการศึกษาประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่ม
น้าย่อยโป่งน้าร้อน ในช่วงปี พ.ศ.2559 พบว่า ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนมีขนาดของพื้นที่ป่าไม้สูงสุด เท่ากับ 509.23
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 91.77 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ พื้นที่พืชไร่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่นา
เท่ากับ 32.32, 3.25 และ 3.00 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.83, 0.59 และ 0.54 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ
ส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีขนาดพื้นที่ต่าสุด เท่ากับ 0.66 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 0.12 ของพื้นที่ทั้งหมด จากการลงพื้นที่สารวจและตรวจสอบความถูกต้องของประเภทและขนาดของพื้นที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการเปลี่ยนไปจากเดิม โดยพื้นที่ป่าไม้มี
ขนาดพื้นที่สูงสุด เท่ากับ 507.76 ตารางกิโลเมตร คิดเป็ นร้อยละ 91.51 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมาได้แก่ พื้นที่พืช
ไร่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน และพื้นที่นา เท่ากับ 33.82, 3.37 และ 2.93 ตารางโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.09, 0.61 และ
0.53 ของพื้นที่ทั้งหมด ตามลาดับ ส่วนพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีขนาดพื้ นที่ต่าสุด เท่ากับ
0.59 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของพื้นที่ทั้งหมดดังตารางที่ 1 และ ดังภาพที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบประเภท
ขนาด และร้อยละของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน ในช่วงปี พ.ศ.2559
และ ปี พ.ศ.2563 พบว่า พื้นที่พืชไร่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นสูงสุด เท่ากับ 1.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ไร่หมุนเวียน พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่ไม้
ผล เท่ากับ 0.12, 0.11 และ 0.03 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.02, 0.02 และ 0.01 ตามลาดับ ส่วนพื้นที่ป่าไม้
มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ลดลงสูงสุด เท่ากับ 1.47 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด
รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ไม้ยืนต้น พื้นที่เบ็ดเตล็ด และพื้นที่นาข้าว เท่ากับ 0.14, 0.07 และ 0.07 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 0.03, 0.01 และ 0.01 ตามลาดับ
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ตารางที่ 1 ประเภท ขนาด และร้อยละของการเปลี่ย นแปลงพื้น ที่การใช้ ป ระโยชน์ ที่ดิน ในช่ วงปี พ.ศ.2559
และ ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2559
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภท
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
พืชไร่
พื้นที่นา
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง
พื้นที่น้า
พื้นที่เบ็ดเตล็ด
พื้นที่ป่าไม้
ไม้ผล
ไม้ยืนต้น
ไร่หมุนเวียน
รวม

ขนาดของพื้นที่ ร้อยละ
(ตร.กม.)
32.32
3.00
1.81
1.78
0.66
509.23
0.85
1.96
3.25
554.87

(%)
5.83
0.54
0.33
0.32
0.12
91.77
0.15
0.35
0.59
100.00

อัตราการ
ปี พ.ศ.2563
เปลี่ยนแปลง
ขนาดของ
ร้อยละ
พื้นที่
(ตร.กม.)
(%)
33.82
6.09
0.27
2.93
0.53
- 0.01
1.92
0.35
0.02
1.78
0.32
0.00
0.59
0.11
- 0.01
507.76
91.51
- 0.27
0.88
0.16
0.01
1.82
0.33
- 0.03
3.37
0.61
0.02
554.87
100.00

ภาพที่ 3 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ.2563
สรุปและอภิปรายผล
การศึกษากลักษณะกายภาพ ประเภท ขนาดและร้อยละของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร ในช่วงปี พ.ศ.2559 และ ปี พ.ศ.2563 พบว่า แนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของประเภทและขนาดพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุด ได้แก่ พื้นที่พืชไร่ เท่ากับ 1.50 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ป่าไม้มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพื้นที่ลดลงสูงสุด เท่ากับ 1.47
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของพื้น ที่ทั้งหมด เนื่องจากประชาชนมีความต้องการในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ไม้ยืนต้น และพื้นที่เบ็ดเตล็ดอยู่ใกล้กับพื้นที่พืชไร่และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างจึง
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ทาให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ ยวภายในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อนที่สาคัญ
เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว เช่น แก่งเกาะร้อย น้าตกวุ้งกะสัง แก่งตาลิ น้าตกเต่าดา เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลการจอง
สถานที่พัก การให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ทาให้นักท่องเที่ยวรู้จัก สามารถเข้าถึงสถานที่ และแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึ้น เป็นผลทาให้ชุมชนท้องถิ่นภายในพื้นที่ลุ่มน้าย่อยโป่งน้าร้อน จากผลการศึกษาของ สินีภา
บัวสรวง และคณะ (2559) และ วทัญญุตา ไพโรจน์ (2558) และ ณัฐกิตติ์ เสงี่ยม และคณะ (2561) พบว่า การลดลง
ของพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตเนื่องจากการขยายตัวของสิ่งปลูกสร้างและการเกษตร
ซึ่งได้รับผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจ และการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ยังเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น
ปัญหาอุทกภัย ปัญหาการพังทลายของดิ น เป็นต้น จึงควรมีการวางแผนจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความ
เหมาะสม โดยภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างจริงจังในการพัฒนาพื้นที่ รณรงค์และส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ มีการจัดตั้ งกลุ่มภาคีเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ต้ น น้ าล าธาร หากปราศจากการวางแผนการจั ด การที่ เ หมาะสมอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับผลการศึกษาของ บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ และคณะ (2562) และ
แสงดาว วงค์สาย และคณะ (2561) พบว่า พื้นที่ป่าไม้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกปัจจัยหลักคือการขยายตัวของพื้นที่อยู่
อาศัยเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวและเกษตรกรรม
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ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว
ในตาบลคลองสมบูรณ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
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บทคัดย่อ
การวิจั ยนี้เป็นการเชิ งพรรณาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ติดเตียงโดยครอบครัวในตาบลคลองสมบูรณ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียง จานวน 4 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์โดยการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ติดเตียง คือ มี ความต้องการน้อย (x̅ =
2.25, SD. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ดูแลฯ มีความต้องการในด้านค่าใช้จ่ายสูงสุด โดยมีความต้องการ
ปานกลาง (x̅ = 3.38, SD. = 1.25) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเมื่อต้องไปโรงพยาบาลตามการนัดหมาย
คาสาคัญ: ความต้องการ / การดูแลสุขภาพ / ผู้สูงอายุติดเตียง / ครอบครัว
Abstract
This research was a descriptive research aimed to study the need for health care for the
elderly in bed-ridden groups by families in Khlong Somboon Sub-district Khlong Khlung District
Kamphaeng Phet Province. The main informants were 4 caregivers for the elderly who were bedbound, selected specifically. Data were collected using questionnaires and interview forms. All
quantitative data were analyzed using percentage, mean and standard deviation and qualitative
data were analyzed by content analysis. The results showed that overall, the need for health care
for the elderly in the caregivers of bedridden was low (x̅ = 2.25, SD. = 0.65), when considering each
aspect, it was found that caregivers had the highest cost requirements with moderate demand ( x̅
= 3.38, SD. = 1.25) especially the expenses when going to the hospital by appointment.
Keywords: Need / Health Care / Bedridden Elderly / Family
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10
ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์”
(Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คือ ประชากรสูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัย
ระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่าจะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 28 ของจานวนประชากรทั้งหมด (อนันต์ อนันตกูล, ม.ป.ป., หน้า 9) ซึ่งผลกระทบจากการเข้าสู่สังคมสูงอายุ
กระทบต่ อ การพั ฒ นาประเทศและการเจริ ญ เติ บ โต ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยในระยะยาว ทั้ ง ประเด็ น
งบประมาณ เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม (กรมกิจการผู้สูงอายุ , กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2562, หน้า 8) ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และการมีโรค
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ประจาตัว โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงขึ้นตามมาด้วย อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคสมองเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด โรคเบาหวาน เป็นต้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562, หน้า 43-53) ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ทาให้มีโอกาสเสี่ย งต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการได้ง่าย
(สุนทรี ภานุทัต , จ าลอง ชู โต, เฉลิมศรี นันทวรรณ, อาไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ และทัศ นีย์ พฤกษาชี วะ, 2560,
บทคัดย่อ) โดยเฉพาหากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลหรือไม่สามารถดูแลตนเองได้จะนามาซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการมี
ปัญหาการขาดสารอาหาร ซึ่งพบได้ทั้งในรูปแบบสารอาหารทั้งในรูปแบบวิตามินและเกลือแร่ และสารอาหาร
ประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เป็นต้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ , 2562, หน้า 56) ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจที่ส่งผล
กระทบต่อผู้สูงอายุเองและเป็นภาระต่อครอบครัว รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรต่า ง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ
และสังคม นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลการสารวจสุขภาพไทยของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพที่
ผู้สูงอายุเผชิญอื่น ๆ เช่น การสารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 – 2563 พบว่า
ผู้สูง อายุไทยมีภาวะพึ่งพิง ร้อ ยละ 15.4 เผชิ ญต่อปัญหาโรคเรื้อรังที่สาคัญ เช่ น โรคข้อเข่า เสื่อม ร้อยละ 17.7
รองลงมา คือ โรคเกาต์ ร้อยละ 5.8 โรคหอบหืด ร้อยละ 4.8 โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ร้อยละ 3.9 โรคหลอด
เลือดสมอง ร้อยละ 2.9 และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ร้อยละ 1.2 เป็นต้น นอกจากนี้การสารวจดังกล่าวยังแสดงให้เห็น
ถึงความชุกของผู้สุงอายุติดเตียงอีกด้วย โดยพบว่าความชุกของผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง ร้อยละ 0.3 โดยพบในหญิง
มากกว่าชาย กล่าวคือ พบในชาย ร้อยละ 0.2 และหญิง ร้อยละ 0.3 ตามลาดับ ส่วนสถานการณ์ความชุกจะเพิ่มขึ้น
เมื่ออายุขึ้นสูงสุดในกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป คือ ร้อยละ 1.4 กล่าวคือ ชาย ร้อยละ 1.0 และหญิงร้อยละ 1.0 ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังพบว่าความชุกของกลุ่มติดเตียงที่อาศัยนอกเขตเทศบาลมีมากกว่าที่อาศัยในเขตเทศบาล กล่าวคือ
ร้อยละ 0.3 และ 0.1 ตามลาดับ (วิชัย เอกพลากร (บก.), 2564, หน้า 305-308) จากปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุที่
พบจากการสารวจข้างต้นจึงจาเป็นต้องส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่าง
ต่อเนื่อง
สาหรับจังหวัดกาแพงเพชร พบว่ามีจานวนผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ.
2560 พบว่า มีผู้สูงอายุถึง 116,213 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94 เป็นผู้สูงอายุเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และยังพบว่า
มีผู้สูงอายุที่มีการป่วยเรื้อรัง ติดเตียง 782 คน ติดบ้าน 4,013 คน (สานักงานสถิติจังหวัดกาแพงเพชร, ม.ป.ป.) และ
ในปี พ.ศ. 2563 สถานการณ์ผู้สูงอายุ จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า มีผู้สูงอายุ 133,257 คน คิดเป็นร้อยละ 18.35
การคัดกรอง ADL 105,375 คน คิดเป็นร้อยละ 96.69 มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน/ติดเตียง 2,211 คน คิดเป็นร้อยละ
2.09 เมื่อดูข้อมูลตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2563 ภาวะพึ่งพิง ติดบ้าน/ติดเตียง มีแนวโน้มลดลง และมีการใช้ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) และผู้จัดการดูแล (Care manager) เข้ามาช่วยดูแลแต่การดูแลของจังหวัดกาแพงเพชร
ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข, 2563) ส่วนพื้นที่ในระดับอาเภอคลองขลุง จังหวัด
กาแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2561 มีผู้สูงอายุติดเตีย งจานวนสูงถึง 76 คน ซึ่งพบจานวนเท่ากับอาเภอขานุวรลักษบุรี
รองจากอาเภอเมือง และมีแนวโน้มสูงขึ้น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร, 2561) และข้อมูล ณ ปี พ.ศ.
2564 พบผู้สูงอายุติดเตียงลดลงเหลือ 59 คน แต่มีผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสูงถึง 334 คน และสาหรับตาบลค ลอง
สมบูรณ์ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสุขภาพ ตามสภาพและความ
ต้องการของชุมชน ซึ่งจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุในพื้นที่ตาบลคลองสมบูรณ์ สามารถพบได้โดยเรียงลาดับจาก
จานวนที่มีอยู่มากไปน้อย ได้แก่ ติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง เป็นต้น ซึ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียงในพื้นที่นั้นเป็น
กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในการทากิจวัตรประจาวันได้ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ อื่น ๆ ในเรื่อง
การเคลื่อนย้าย การปฏิบัติกิจวัตรพื้นฐานประจาวันอื่น ๆ มีโรคประจาตัวหลายโรคทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มี
การเจ็บป่วยเรื้อรังมายาวนานและมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เป็นอยู่ซึ่งมักอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุข หรือบุคคลที่ถูกฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อให้การดูแลกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้
แต่สุดท้ายผู้ที่อยู่กับผู้สูงอายุติดเตียงมากที่สุด คือ บุคคลในครอบครัว ดังนั้นข้อมูลพื้นฐานความต้องการการดูแล
ผู้สูงอายุติดเตียงจึงเป็นสิ่งจาเป็นและท้า ทายเพื่อการพัฒนาระบบเพื่อจัดบริการรองรับความต้องการการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาวอย่างยั่งยืน เนื่องจากผู้สูงอายุนอนติดเตียงที่บ้าน เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่มีความยากลาบากต่อการเข้า
ไปรับบริการทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขได้โดยตรง โดยอาจเกิดจากปัญหาด้านการเคลื่อนไหว และต้อง
พึ่ ง พาผู้ ดู แ ลตลอดเวลา ครอบครั ว จึ ง มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ และมี ค วามใกล้ ชิ ด ในการให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ ลด
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับสุขภาพผู้สูงอายุมากขึ้น จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่มาที่ของการวิจัยเรื่องความต้องการ
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัวในตาบลคลองสมบูรณ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการในการให้และรับบริการสุขภาพของ
ผู้สูงอายุติดเตียงอย่างเหมาะสมสาหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครั วในตาบลคลองสมบูรณ อาเภอ
คลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในครอบครัวที่มีภูมิลาเนาอยู่
ในเขตตาบลคลองสมบูรณ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร และผู้สูงอายุในการดูแลนั้นมีประวัติการดาเนิน
กิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุ (Activities of Daily Living; ADL) ในเวชระเบียนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลในปี พ.ศ. 2564 ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ป่วยติดเตียง และมีเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี้
1. เป็นญาติสายตรง และอาศัยอยู่ภายในบ้านเดียวกันกับผู้สูงอายุติดเตียง
2. เป็นผู้ดูแลหลักของครอบครัว และมีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียง
3. มีความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยได้เข้าใจ
4. ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและยินยอมให้ข้อมูล
จากข้อกาหนดและเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ทาให้การวิจัยครั้งนี้มีจานวนผู้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลจานวนทั้งสิ้น 4 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ตาบลคลองสมบูรณ อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เริ่มเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive research) โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 2 ส่วน และ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interviews) มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ
(Check list) จานวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษาของผู้ดูแล อาชีพของผู้ดูแล ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
สภาพการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุในการดูแล และแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open end) จานวน 2 ข้อ
ได้แก่ อายุ และระยะเวลาในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตี ยงโดยครอบครัวเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยประยุกต์ใช้แบบสอบถามของพวงเพ็ญ เผือก
สวัสดิ์, นิสาชล นาคกุล และวิชญา โรจนรักษ์ (2559) แบ่งความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดย
ครอบครัว ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการดูแลสุขภาพ จานวน 12 ข้อ ด้านที่ 2 ด้านข้อมูลข่าวสาร จานวน
3 ข้อ ด้านที่ 3 ด้านค่าใช้จ่าย จานวน 4 ข้อ และด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในบ้าน จานวน 3 ข้อ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนและการแปลผล ดังนี้
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 5 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง มีความต้องการมาก
คะแนน 3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง มีความต้องการน้อย
คะแนน 1 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปลผลโดยใช้เกณฑ์ของ Best (1977) แบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนนสูงสุด - คะแนนต่าสุด = 5 - 1
จานวนระดับ
5
= 0.80
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความต้องการมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความต้องการมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความต้องการน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความต้องการน้อยที่สุด
และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องสภาพการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงฯ เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด (Open end) จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การดูแลสุขภาพ การได้รับข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่าย และสภาพแวดล้อม
และการจัดการภายในบ้าน
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ สาหรับแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และทาโดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน และนาไปพิจารณา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ และนาแบบสอบถามไปทดลองทดลองใช้จานวน 30 ราย กับผู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงกั บ
กลุ่มตัวอย่าง และนามาหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในส่วนที่ 2 แบบสอบถามความต้องการในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ด้วยค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) ได้เท่ากับ
0.80
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยนี้ผู้วิจัยดาเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้
1. ผู้วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลคลองสมบูรณ์ อาเภอคลองขลุง
จังหวัด
กาแพงเพชร เพื่อขอข้อมูลผู้สูงอายุติดเตียงจากเวชระเบียน ปี พ.ศ. 2564
2. ผู้วิจัยลงพื้นที่เพื่อเข้ารวมรวบข้อมูลจาแนกตามกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทีมวิจัย
3. การดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคลจากแบบสอบถามซึ่งจะใช้เวลาประมาณ
20-25 นาที/คน
4. ทาการรวบรวมข้อมูลภายในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2564
5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
6. จัดทาเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูป ในการหาค่าทางสถิติโดยที่ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ติดเตียง และข้อมูลความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว นามาวิเคราะห์โดยค่าความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้
วิธีการจัดระเบียบข้อมูล และเรียบเรียงจัดหมวดหมู่และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ
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สรุปผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

เพศ
ชาย
1
หญิง
3
อายุของผู้ดูแล
29 ปี
1
40 ปี
1
47 ปี
1
54 ปี
1
อายุเฉลี่ย = 42.50 ปี , SD. = 10.66 ปี Min. = 29 ปี, Max. = 54 ปี
ศาสนา
พุทธ
4
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
2
มัธยมศึกษา
2
อาชีพของผู้ดูแล
เกษตรกรรม
4
ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ
สามี/ภรรยา
1
บุตร
3
ระยะเวลาในการดูแล
7 เดือน
1
4 ปี
1
10 ปี
1
13 ปี 4 ดือน
1
ระยะเวลาในการดูแลเฉลี่ย = 6.98 ปี , SD. = 5.75 ปี Min. = 7 เดือน, Max. = 13 ปี 4 เดือน
สภาพการรับประทานอาหารของผู้สูงอายุในการดูแล
รับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ
3
รับประทานอาการได้แต่เป็นอาหารเฉพาะโรค
1

25.00
75.00
25.00
25.00
25.00
25.00
100.00
50.00
50.00
100.00
25.00
75.00
25.00
25.00
25.00
25.00
75.00
25.00

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่าผู้ดูแลฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75 มีอายุเฉลี่ย 42.50 ปี
มีอายุน้อยสุด คือ 29 ปี และมีอายุสูงสุด คือ 54 ปี การศึกษาจบประถมศึกษา เท่ากับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50
อาชีพของผู้ดูแลทุกคน คือ เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุ คือ เป็นบุตรคิดเป็นร้อยละ
75 ระยะเวลาในการดู แ ลเฉลี่ ย คื อ 6.98 ปี และสภาพการรั บ ประทานอาหารของผู้ สู ง อายุ ใ นการดู แ ล คื อ
รับประทานอาหารได้เหมือนคนปกติ คิดเป็นร้อยละ 75

652

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัวรายข้อ
ข้อที่
ความต้องการในการดูแลสุขภาพ
SD.
แปลความ
𝐱̅
ด้านการดูแลสุขภาพ
5. การเฝ้าระวัง ป้องกันอาการผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อน 3.00 1.41
มีความต้องการ
ต่าง ๆ
ปานกลาง
6. การทาความสะอาดผิวหนัง และ/หรือการป้องกันการเกิด 3.00 1.41
มีความต้องการ
แผลกดทับ การติดเชื้อ
ปานกลาง
10. การฟื้นฟู การทากายภาพบาบัดที่เหมาะสมกับสภาพของ 2.75 1.71
มีความต้องการ
ผู้สูงอายุ เช่น การป้องกันกล้ามเนื้อลีบและข้อติด
ปานกลาง
1. การท ากิ จ วั ต รประจ าวั น เช่ น การอาบน้ า การขั บ ถ่ า ย 2.25 0.50
มีความต้องการน้อย
อุจจาระ/ปัสสาวะ
2. การปรุงอาหาร หรือจัดอาหาร และน้าดื่มที่เหมาะสม
2.25 1.89
มีความต้องการน้อย
9. การเคลื่อนไหว การทรงตัว การจัดท่าที่เหมาะสม เช่น การ 2.25 1.50
มีความต้องการน้อย
ลงจากเตียง ลุกจากเก้าอี้
3. การประเมินว่าผู้สูงอายุในการดูแลได้รับอาหารเพียงพอ 2.00 1.41
มีความต้องการน้อย
หรือไม่
8. การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อนอนไม่หลับ
2.00 1.15
มีความต้องการน้อย
7. การจัดการกับความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ท้องผูก 2.00 0.82
มีความต้องการน้อย
ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สะอึก
12. การหากิจกรรม หรือแนวทางที่เหมาะสมด้านจิตใจ และ 2.00 1.41
มีความต้องการน้อย
อารมณ์ของผู้สูงอายุ
11. การรับประทานยาสม่าเสมอและถูกต้อง
1.75 1.50 มีความต้องการน้อยที่สุด
4. การใส่และทาความสะอาดสายให้อาหาร
1.50 1.00 มีความต้องการน้อยที่สุด
ภาพรวมด้านการดูแลสุขภาพ
2.13 0.95
มีความต้องการน้อย
ด้านข้อมูลข่าวสาร
14. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ ยาที่ใช้ 2.00 1.15
มีความต้องการน้อย
อาการ สาเหตุการเจ็บป่วย แผนการรักษา
15. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ หรือแหล่งที่สามารถขอ 2.00 2.00
มีความต้องการน้อย
ความช่วยเหลือในการจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ
13. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ หรือแหล่งที่ให้ความ
1.75 0.96
มีความต้องการน้อยที่สุด
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ
ภาพรวมด้านข้อมูลข่าวสาร
1.88 1.44 มีความต้องการน้อย
ด้านค่าใช้จ่าย
17. ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลตามการนัด 3.50 1.73
มีความต้องการมาก
หมาย
18. ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก
2.75 2.06
มีความต้องการ
เช่น การประคบ การนวด การใช้สมุนไพร
ปานกลาง
16. ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นจากการที่ท่าน
2.25 1.89
มีความต้องการน้อย
ต้องทาหน้าที่เป็นผู้แล เช่น ค่าจ้างผู้ช่วยดูแล
ค่าตอบแทนผู้ที่ช่วยเหลือหรือทาธุระแทน
ภาพรวมด้านค่าใช้จ่าย
3.38 1.25 มีความต้องการปานกลาง
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ตารางที่ 2 ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัวรายข้อ (ต่อ)
ข้อที่
ความต้องการในการดูแลสุขภาพ
ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในบ้าน
19. การปรับเปลี่ยนสิ่ง แวดล้ อ มภายในบ้า นให้มี ค วาม
เหมาะสม และมีความปลอดภัย
20. การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้านให้มีความ
เหมาะสม และมีความปลอดภัย
21. การแบ่งเบาภาระการดูแลผู้สูงอายุฯ โดยญาติหรือ
สมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัว
ภาพรวมด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในบ้าน
ภาพรวม

𝐱̅

SD.

แปลความ

2.50 1.29

มีความต้องการน้อย

2.25 1.89

มีความต้องการน้อย

2.25 0.96

มีความต้องการน้อย

2.38 1.03
2.25 0.65

มีความต้องการน้อย
มีความต้องการน้อย

จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียง คือ มีความ
ต้องการน้อย (x̅ = 2.25, SD. = 0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการดูแลสุขภาพในภาพรวมผู้ดูแลฯ มีความ
ต้องการน้อย (x̅ = 2.13, SD. = 0.95) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ดูแลมีความต้องการโดยพิจารณาจากข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 5 การเฝ้าระวัง ป้องกันอาการผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนต่าง ๆ มีความต้องการปานกลาง
ซึ่งเท่ากับข้อที่ 6 การทาความสะอาดผิวหนัง และ/หรือการป้องกันการเกิดแผลกดทับ การติดเชื้ อมีความต้องการ
ปานกลาง (x̅ = 3.00, SD. = 1.41) รองลงมา คือ ข้อที่ 10 การฟื้นฟู การทากายภาพบาบัดที่เหมาะสมกับสภาพ
ของผู้สูง อายุ เช่ น การป้องกันกล้า มเนื้ อลีบ และข้อ ติ ด มีค วามต้องการปานกลาง (x̅ = 2.75, SD. = 1.71) ซึ่ง
สนับสนุนข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
“มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) มาสอนและบอกวิธีการดูแลสุขภาพ และสอน
ให้ทาเลยทาได้ และน้องสาวเองก็เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีอะไรทาไม่ได้ก็จะให้น้องสาวมาช่วย ช่วงนี้มี
โควิด-19 เจ้าหน้าที่มาลาบากขึ้น ส่วนการกายภาพบาบัด อสม. เคยเอาอุปกรณ์กายภาพบาบัดมาให้ แต่ตอนนี้มีข้อ
ติดทีม่ อื ” (รหัส F21, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2564)
“ทาความสะอาดดูแลอาบน้าให้ไม่เคยขาดแต่เปลี่ยนสายฉี่เองไม่ได้ลาบากหน่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.
มาช่วย ก็จะมาเดือนละครั้ง ไม่อยากเปลี่ยนเองเค้าก็สอนให้นั้นละแต่กลัวแกติดเชื้อ ” (รหัส F22, สัมภาษณ์, 27
พฤศจิกายน 2564)
“ผู้ดูแลเป็น อสม. ได้รับความรู้ในการดูแลมาจากการอบรม การดูแลไม่ได้มีปัญหาอะไร” (รหัส F31
สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2564)
“การดูแลกิจวัตรประจาวันของผู้สูงอายุที่ติ ดเตียง ก็ทาความสะอาดเช็ดเนื้อเช็ดตัว ตัดเล็บ ดูแลเรื่องการ
ติดเชื้อ แต่แกนอนติดเตียงมานานตอนนี้แกก็มีแผลกดทับแต่ก็เป็นไม่มาก แกกินข้าวไม่ได้เหมือนคนปกตินานมาแล้ว
แกกินทางสายเจาะคอเพื่อให้อาหารทางสาย แต่สายหลุดบ่อยแรก ๆ เวลาสายหลุดก็ให้เจ้าหน้าที่อนามัยมาช่วยใส่
ให้แต่หลัง ๆ หลุดบ่อยก็ไม่ใส่ แผลที่เจาะที่คอมันก็ติดกัน แต่วิธีการใส่สายก็พอทาได้ รู้ว่าจะต้องทาอย่างไร แต่ก็ไม่
กล้าใส่เองเพราะกลัวแกติดเชื้อ ปัจจุบันใช้หยอดอาหารปั่น หรือพวกนม ใส่ปากแกเอา” (รหัส F41, 21 พฤศจิกายน
2564)
ด้านข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมผู้ดูแลฯ มีความต้องการน้อย (x̅ = 1.88, SD. = 1.44) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าผู้ดูแลมีความต้องการโดยพิจารณาจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 14 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาที่
ผู้ป่วยได้รับ ยาที่ใช้ อาการ สาเหตุการเจ็ บป่ว ย แผนการรักษา มีค วามต้องการน้ อ ย (x̅ = 2.00, SD. = 1.15)
ซึ่งเท่ากับข้อที่ 15 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ หรือแหล่งที่สามารถขอความช่วยเหลือในการจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ
มีความต้องการน้อย (x̅ = 2.00, SD. = 2.00) รองลงมา คือ ข้อที่ 13 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ หรือแหล่งที่ให้
ความช่วยเหลื อเมื่อเกิดปัญหาต่าง ๆ มีความต้องการน้อยที่สุด (x̅ = 1.75, SD. = 0.96) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลด้วย
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
“อสม.เค้ามาบอกข้อมูลถ้าไม่รู้อะไรก็ถามได้” (รหัส F21, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2564)
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“มือแกยังจับอะไรไม่ค่อยได้ก็หาข้อมูลการกายภาพบาบัด หาลูกบอลมาให้บีบตามที่ โรงพยาบาล กับ
รพ.สต. บอก” (รหัส F22, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2564)
“ติดตียงมานาน พาแกออกกาลังบางครั้งแกไม่ไหวเคยเข้าโรงพยาบาล ก็เลยไม่ค่อยได้ทาให้แก” (รหัส
F31, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2564)
“เวลาไปโรงพยาบาลหมอก็จะบอก อสม.มาดูก็จะบอก” (รหัส F41, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2564)
ด้านค่าใช้จ่าย ในภาพรวมผู้ดูแลฯ มีความต้องการปานกลาง (x̅ = 3.38, SD. = 1.25) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ า ผู้ ดู แ ลมี ค วามต้ อ งการโดยพิ จ ารณาจากข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ ที่ 17 ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ ต้ อ งเดิ น ทางไป
โรงพยาบาลตามการนัดหมาย มีความต้องการมาก (x̅ = 3.50, SD. = 1.73) รองลงมา คือ ข้อที่ 18 ค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพด้วยแพทย์ทางเลือก เช่น การประคบ การนวด การใช้สมุนไพร มีความต้องการปานกลาง (x̅ = 2.75,
SD. = 2.06) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
“เวลาไปหาหมอทีหมดหลายบาท” (รหัส F21, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2564)
“ไปหาหมอทีก็ 300-500 บาท และค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ก็เปลือง เพราะแกต้องใส่ตลอดแกติดเตียงลุกไปไหน
ไม่ได้ แต่พยุงให้นั่งได้อย่างเดียว” (รหัส F22, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2564)
“เปลืองค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ใช้เยอะ” (รหัส F31, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2564)
“เปลืองค่าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ บางทีไม่มีเงินซื้อก็ผ้าเช็ดเอาเวลาแกขับถ่าย เวลาพาไปหาหมอทีก็หมดเยอะ”
(F41, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน 2564)
ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในบ้าน ในภาพรวมผู้ดูแลฯ มีความต้องการปานกลาง (x̅ = 2.38,
SD. = 1.03) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าผู้ดูแลมีความต้องการโดยพิจารณาจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 19
การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัย มีความต้องการน้อยที่สุด (x̅ =
2.50, SD. = 1.29) รองลงมา คือ ข้อที่ 20 การปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บ้านให้มีความเหมาะสม และมีความ
ปลอดภัยมีความต้องการน้อย ซึ่งเท่ากับข้อที่ 21 การแบ่งเบาภาระการดูแลผู้สูงอายุฯ โดยญาติหรือสมาชิกอื่น ๆ ใน
ครอบครัว มีความต้องการน้อย (x̅ = 2.25, SD. = 1.89) ซึ่งสนับสนุนข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงคุณภาพที่พบว่า
“เก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณที่แกนอนให้ทุกวัน วันไหนแดดดีก็เอาผ้า เอาที่นอนแกไปตากให้เพราะ
แกฉี่ เวลามีธุระต้องไปข้างนอกก็ให้หลานมาช่วยดูแลให้แต่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนไป” (รหัส F21, สัมภาษณ์,
27 พฤศจิกายน 2564)
“หลานดูแลให้ถ้าเวลาไปไหน แต่หลานก็เป็นเด็ก” (รหัส F22, สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2564)
“ลูกหลานแวะเวียนมาดูแต่เราก็เป็นหลักที่จะดูแลแก” (รหัส F31, สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2564)
“แกเบื่อนอนทั้งวันให้จับลุกนั่งพิงหลัง แกก็จะเรียกหาทั้งวัน ” (รหัส F41, สัมภาษณ์, 21 พฤศจิกายน
2564)
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว พบว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง
ทุกคนมีบุคคลในครอบครัวดูแลเพื่อป้องกันไม่มีภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียงที่รุนแรง รวมทั้งได้รับการดูแล
จากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในพื้นที่ อาทิเช่น โรงพยาบาล รพ.สต. และองค์การ
บริหารส่วนตาบล เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ดูแลถึงความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง พบว่า
ผู้ดูแลส่วนใหญ่ เป็น เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 42.50 ปี จบประถมศึ กษา เท่า กับมัธยมศึ กษา มีอาชี พเกษตรกรรม
มีระยะเวลาในการดูแลเฉลี่ย คือ 6.98 ปี และรับระทานอาหารได้เหมือนคนปกติ มีความสัมพันธ์กับผู้สูงอายุโดยเป็น
บุตรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเมธาพร เมธาพิศาล และคณะ (2560) ผู้ดูแลหลักเป็นผู้มีความใกล้ชิดและมีสัมพันธ์
ที่ดีส่วนมากเป็นบุตร รองลงมาเป็นคู่สมรส ลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นคนที่รู้ใจผู้สูงอายุดีที่สุด สามารถสร้าง
ความพึงพอใจ และทาให้มีความสุขมีแรงที่จะมีชีวิตต่อในภาพรวมผู้ดูแลมีความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่บ้านน้อย อาจอธิบายได้ว่าผู้ดูแลฯ ให้การดูแลผู้สูงอายุมาเป็นเวลานานพอสมควร คือ มีเพียง 1 คนที่มี
ประสบการณ์ ๆ ดูแลผู้สูงอายุฯ ไม่ถึง 1 ปี คือ มีประสบการณ์ดูแลมา 7 เดือน คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งมีทักษะและ
ความรู้ในการดูแลเพื่อการปฏิบัติตัวเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ติดเตียงโดยได้รับจากโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.
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รวมทั้งผู้ดูแลบางคนเป็น อสม. หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นอสม. ที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงโดยตรง นอกจากนี้บุคคลในครอบครัว อาทิเช่น บุตร หลาน ฯลฯ ก็เข้ามามีส่วนช่วยดูแลถึงแม้จะไม่ใช้ผู้ดูแล
หลักก็ตามแต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระให้กับผู้ดูแลหลักได้บ้าง
ความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมผู้ดูแลฯ
มีความต้องการอยู่ในระดับน้อยซึ่งข้อมูลจากผลการวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกับการวิจัยของพวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์
และคณะ (2559) ที่ศึกษาสถานการณ์ ปัญหา และความต้องการการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังกลุ่มติดบ้านติดเตียง ในชุมชน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พบว่าปัญหาและความต้องการในการดูแลโดยรวม พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่งให้เหตุผลว่าการมีประสบการณ์ สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นได้จาก การให้คาแนะนาของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ และข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ ตนเองแสวงหา ร่วมกับการมีครอบครัว ญาติ พี่น้องร่วมมือ
ช่วยเหลือให้การสนับสนุน
เมื่อพิจารณารายด้านของความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุติดเตียงโดยครอบครัว ผลการวิ จัย
พบว่ า ด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ด้ า นที่ ผู้ ดู แ ลฯ มี ค วามต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับทุก ๆ ด้าน พบว่าเป็นด้านที่ผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการฯ เป็นลาดับที่สาม อาจอธิบาย
ดังที่กล่าวไปแล้วได้ว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุติดเตียงในการดูแลมีระยะเวลาการป่วยมานาน การดูแลสุขภาพในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้รับการฝึกอบรม หรือให้ความรู้มาจากโรงพยาบาล หรือหน่วยงาน รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องในชุมชน จึงทา
ให้มีระดับความต้องการฯ น้อย ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในแนวเดียวกับการวิจัยของพวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ
(2559) ที่พบว่าความต้องการด้านการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่ต้องทาหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง กิจกรรมในการดูแลที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทาซ้า ๆ ตลอดอย่างต่อเนื่องในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้
ทาให้ผู้ดูแลเกิดความคุ้นเคยกับกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยและปรับตัวได้ แต่มีข้อมูลบางประการจากผลวิจัยครั้งนี้
ที่ยังคงประสบปัญหา และเป็นที่ต้องการสาหรับผู้ดูแล กล่าวคือ การใส่สายให้อาหารผู้สูงอายุ แต่ผู้ดูแลปล่อยให้ตัน
เนื่องจากไม่สามารถใส่กลับคืนได้ด้วยตนเอง และไม่ได้ให้พยาบาลมาช่วยใส่ให้ เนื่องจากหลุดบ่อยและมีความเกรงใจ
เคยเห็นเจ้าหน้าที่อนามัยหรือพยาบาลตอนเปลี่ยนให้แต่ไม่เปลี่ยนเองเพราะกลัวจะติดเชื้อซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
คาดหวังในวิชาชีพที่มีและการที่ผู้ดูแลส่วนใหญ่จบการศึกษาแค่ประถมศึกษาจึงไม่มั่นใจในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ติดเตียงที่บ้านเมื่อมีกรณีสายให้อาหารหลุดอย่างไม่ตั้งใจ ปัญหานี้พบเหมือนกับงานวิจัยของช่อทิพย์ จันทรา (2559)
ที่พบว่าผู้แลหลักไม่สามารถบริหารจัดการให้ผู้สูงอายุในการดูแลใส่สายยางทันเวลาเมื่อสายยางหลุดหรือดึงออก
จึงมีความต้องการ ๆ ดูแลให้ความช่วยเหลือ การสอนจากพยาบาลเป็นหลัก แต่เป็นที่น่าพิจารณาในการเรียนรู้
บนพื้นฐานของความรักและความห่วงใยที่มีต่อญาติที่ป่วย อาจพิจารณาให้ผู้สูงอายหลักเป็นผู้ใส่สายให้อาหาร ขึ้นกับ
ความสามารถในการเรียนรู้ การตัดสินใจ และความพร้อมรวมทั้งประสบการณ์
ด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ด้ า นที่ ผู้ ดู แ ลฯ มี ค วามต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับทุก ๆ ด้าน พบว่าเป็นด้านที่ผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการฯ อยู่ลาดับสุดท้าย ส่วนความ
ต้องการอยู่ในระดับปานกลาง อาจอธิบายเพราะว่าผู้ดูแลมีโอกาสได้ฟังสาระความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่จาก
บุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ ทาให้การศึกษาครั้งนี้พบค่าคะแนนเฉลี่ยปัญหาในการดู แลน้อยกว่าความต้องการ
ด้านอื่น ๆ ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปในแนวเดียวกันกับพวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ (2559) ที่พบว่าความต้องการด้าน
ข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย ผลการวิ จั ย พบว่ า เป็ น ด้ า นที่ ผู้ ดู แ ลฯ มี ค วามต้ อ งการอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับทุก ๆ ด้าน พบว่าเป็นด้านที่ผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการฯ สูงสุด อาจเนื่องมากจากการดูแล
ผู้สูงอายุที่ติดเตียงมีค่าใช้จ่ายสูง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวมาดูแล ครอบครัว
ช่วยกันดูแลประคองไปตามเศรษฐานะ แต่การที่ผู้สูงอายุไม่สามารถลุกเดินหรือทากิจวัตรประจาวันได้เหมือนคนปกติ
บางครั้ง นอนขับถ่า ยอยู่บนที่นอน การใช้ ผ้า อ้อมผู้ใหญ่จึ ง เป็นสิ่ง จ าเป็น และเป็นสิ่ง ที่สิ้นเปลืองใช้ แล้วหมดไป
เป็นของใช้ที่จาเป็นสาหรับผู้สูงอายุที่ติดเตียง ทาให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปกติ ซึ่ งในบางผู้ดูแลจะใช้การไปเช็ดล้าง
ทาความสะอาดเมื่อมีการขับถ่า ยแทนเนื่องจากไม่มีเงิ นไปซื้อ รวมทั้ง ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่อต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลตามนัดที่บางผู้ดูแลใช้การจ้างรถเพื่อนาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพวงเพ็ญ
เผือกสวัสดิ์ และคณะ (2559) ที่พบว่าความต้องการด้านค่าใช้จ่ายในการดูแลส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวได้ร่วมกัน
รับผิดชอบ และสอดคล้องกับศิ ริรัตน์ ปานอุทัย , ทศพร คาผลศิ ริ และลินจง โปธิบาล (2553) ที่การวิเคราะห์
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สถานการณ์การดูแลระยะยาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสาหรับผู้สูงอายุที่พึ่งพาตนเองไม่ได้ และพบว่า ความ
ต้องการในการช่วยเหลือของครอบครัวผู้ดูแล คือ ด้านการเงินเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มี
ฐานะยากจน ซึ่งบางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพาผู้ป่วยไปรับบริการที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล เนื่องจาก
บางครั้งผู้สูงอายุมีปัญหาสุ ขภาพต้องไปรับบริการที่โรงพยาบาล แต่ครอบครัวไม่สามารถพาไปได้เนื่องจากไม่มีเงิน
ค่ารถ หรือไม่มีพาหนะเป็นของตนเองต้องจ้างผู้อื่นซึ่งค่าใช้จ่ายจะแพงมาก
ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการภายในบ้าน ผลการวิจัยพบว่า เป็นด้านที่ผู้ดูแลฯ มีความต้องการอยู่ใน
ระดับน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับทุก ๆ ด้าน พบว่าเป็นด้านที่ผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยคะแนนความต้องการฯ รองลงมาจาก
ด้านค่าใช้จ่าย อาจอธิบายได้ว่ามีความสัมพันธ์กับอาชีพของผู้ดูแล กล่าวคือ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
การดูแลการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพผู้สูงอายุที่ติดเตียงอย่างปลอดภัย โปร่ง
โล่งเพื่อระบายอากาศลดกลิ่นอับ และถูกสุขลักษณะอาจตามมาด้วยค่าใช้จ่าย และสมาชิกในครอบครัวช่วยกันดูแล
แบ่ง เบาภาระในการดูแลเก็บกวาด ทาความสะอาดบริเวณที่นอน หรือห้องนอนของผู้สูงอายุติดเตียงอยู่อย่าง
สม่าเสมอตามอัตภาพอยู่บ้ างแล้วจึง มีค วามต้องการในด้านนี้อยู่ในระดับน้อย ซึ่ง สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พวงเพ็ญ เผือกสวัสดิ์ และคณะ (2559) ที่พบว่าความต้องการด้านการจัดการภายในบ้านอยู่ในระดับปานกลาง
ซึ่ ง อธิ บ ายได้ ว่ า ความต้ อ งการของผู้ ใ ห้ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยถู ก ก าหนดจากเงื่ อ นไขและบริ บทที่ มี อ ยู่ จ ริ ง เช่ น สภาพ
ครอบครัว สถานะทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยระบบเครือข่ายการดูแล
สุขภาพเป็นต้นส่งผลให้ผู้ให้การดูแลยอมรับถึงข้อจากัดและไม่ได้คาดหวังว่าปัญหาที่มีอยู่จะได้รับการแก้ไขได้ทั้งหมด
ดังนั้นลักษณะครอบครัวสถานะของผู้ให้การดูแล การแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้นแล้วภายในครอบครัวเหล่านี้เป็นปัจจัย
เงื่อนไขที่ทาให้ผู้ให้การดูแลรับรู้ถึงการได้รับการจัดการภายในบ้านที่มีอยู่แล้ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการวิจัยในครั้งนี้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่ดูแลโดยครอบครัวสาหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการในการให้และรับบริการสุขภาพของบริบทพื้นที่ อาทิเช่น การให้
ความรู้กับผู้ดูแลฯ เน้นย้า หรือทบทวนความรู้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ดูแลที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันอาการ
ผิดปกติหรืออาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในต่ละราย รวมทั้งการทาความสะอาด
ผิวหนัง และ/หรือการป้องกันการเกิดแผลกดทับ การติดเชื้อ โดยเฉพาะการใส่สายให้อาหาร และสายสวนปัสสาวะ
ข้อมูลข่าวสารด้านการรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ ยาที่ใช้ อาการ สาเหตุการเจ็บป่วย แผนการรักษา รวมทั้งสถานที่ หรือ
แหล่งที่สามารถขอความช่วยเหลือในการจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาลตามการนัด
หมาย และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้มีความเหมาะสม และมีความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
2. การดูแลที่ดีที่สุ ดสาหรับ ผู้สูง อายุ ติด เตี ยงที่ ดูแ ลโดยครอบครั ว ทาได้ เ พี ยงการประคองไม่ ใ ห้ มี
ผู้สูงอายุมีภาวะแทรกซ้อนจากปัญหาสุขภาพเดิม หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับสุบภาพที่เกิดจากการติดเตียง ผู้ดูแล
หลักของครอบครัวส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่มีที่ทากินเป็นของตนเอง ถึงแม้ว่าจะมีเวลาดูแลผู้สูงอายุติดเตียงได้
อย่างเต็มที่หลังจากการไปทานา ทาไร่ เป็นต้น แต่ผลผลิตทางการเกษตรมีความไม่แน่นอนซึ่งส่งผลต่อการมีรายได้ที่
ไม่แน่นอน ดังนั้นหากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่หาอาชีพเสริมให้กับบุคคลกลุ่มนี้ก็ อาจแบ่งเบาภาระของหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพในพื้ น ที่ ก ารมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น อาจท าให้ ส ามารถเลื อ กหาคุ ณ ภาพการบริ ก ารสุ ข ภาพ
สร้างทางเลือกในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งใช้สาหรับซื้อสิ่งจาเป็นสาหรับผู้สูงอายุติดเตียงที่ดูแลอย่างเหมาะสม อาทิ
เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ อาหารเฉพาะโรค ฯลฯ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เพิ่มตัวแปรในการศึกษาที่อาจส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง อาทิเช่น ภาวะสุขภาพของผู้ดูแล
หลัก การอยู่อาศัย จานวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน เพื่อให้มีข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกควรทาวิจั ยเชิงคุ ณภาพควบคู่กับงานวิจั ยเชิงปริมาณเพื่อนาไปสู่การสร้า ง
แนวทางในการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ของจังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อให้ข้อมูลเป็นตัวแทนของผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในภาพรวมของจังหวัดกาแพงเพชร ดังนั้นจึงควร
เก็บข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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ผลของการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
The Effect of Innovative Song with 9-Squre-Stepping Exercise
for Preschool Children
ศิวนาถ สิงห์อะนันต์1 นันท์นลิน เปีย้ ตา1 อาพร ดวงมะโน1 และสุภาพร ปรารมย์2
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บทคัดย่อ
วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับ
เด็กวัยก่อนเรียน ประชากรคือและกลุ่ม ตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 3-6 ปี โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล จังหวัดสุโขทัย
จานวน 28 คน ออกกาลังกายด้วยนวัตกรรม สัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ประเมินก่อนและหลังออกกาลังกาย เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) นวัตกรรมเพลง 2) แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อ
ขาเด็กวัยก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์จากแบบประเมิน DSPM มีค่า IOC เท่ากับ 1.0 และทดสอบความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติทดสอบที
คุณภาพของนวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับมาก 4.13 ส่วนผลการใช้นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาใน
การออกกาลังกายหลังใช้นวัตกรรมนานกว่าก่อนใช้ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 เมื่อเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขา ก่อนดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 2.25 หลังดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.03
และเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
คาสาคัญ: นวัตกรรมเพลง / ออกกาลังกาย / ตาราง 9 ช่อง / เด็กวัยก่อนเรียน
Abstract
The purpose of this research were to created of an innovative song and study the effect
of Innovative Song with 9-Squre-Stepping Excercise for Preschool Children.The sample were 3-6
years in the Ban Mai Charoen Phon School, Sukhothai Province, consisted of 28 childrens, exercised
by Innovative Song with 9-Squre-Stepping Excercise, 5 times a week, Monday - Friday, 15 minutes
for 4 weeks, assessed before and after exercise. The research measurements were 1) Innovative
song 2) Evaluation form for leg’s gross moter development that the researcher applied the DPSM
Assessment.. It’s IOC was at 1.0 and Cronbach’s alpha coefficient was at 0.87. Data were analysed
using Frequency, Percentage, Mean, Standard Deviation, and Independent t-test.
The results that the quality of innovation had an overall mean of 4 . 1 3 at a high. The
average duration of exercise after using the innovation was longer than before. There was a
statistically significant difference at the .0 5 . When comparing the leg’s gross moter development
scores was mean 2.25 before the intervention. After the intervention, the mean was 4.03. There
was a statistically significant difference at the .05.
Keywords: Innovative Song / 9-Squre-Stepping / Exercise / Preschool Children
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กิจกรรมตารางเก้าช่อง เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้เด็กเกิดการรับรู้เรียนรู้ของสมองได้ดียิ่งขึ้น
การฝึกการทางานของสมอง โดยการจัดการเคลื่อนไหวอย่างมีขั้นตอน เคลื่อนไหวจากง่ายไปยาก และพัฒนาการ
เคลื่อนไหวจากช้าไปเร็ว ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีรูปแบบเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ ทางด้านทักษะกลไก
การเคลื่อนไหวร่างกาย(Psychomotor Skill) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ของสมองที่จะเกี่ยวข้องกับเวลาปฏิกิริยา
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เวลาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว เด็กจะเกิดการรับรู้เรียนรู้อย่างรวดเร็ วโดยการลดช่วงเวลาในการคิดและ
ตัดสินใจ จึงทาให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วจนเป็นอัตโนมัติ ซึ่งการฝึกปฏิกิริยาและการตอบสนองต่อ
การเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งในหลักการฝึกเพื่อพัฒนาการทางานของระบบประสาทและความเร็วในการเคลื่อนไหว
สาหรับนักกีฬาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิ ศนอกจากนี้การกระตุ้นให้ระบบประสาทได้ทางานเป็นส่วนสาคัญอีกอย่างหนึ่งใน
การที่จะช่วยพัฒนาความเร็วในการหดตัวของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกการฝึกทาให้ระบบประสาทการเรียนรู้ ที่
เรียกว่า การเรียนรู้ทางด้านหน่วย (Motor Learning)
การเรียนรู้ของเด็กในช่วงอายุต่างๆ มีความสาคัญต่อการพัฒนาสมอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าเด็กอายุ 0 - 4 ปี จะมี
การเคลื่อนไหวให้อยู่ภายใต้อานาจจิตใจ โดยสมองแต่ละส่วนนั้นจะทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน ซึ่ง
กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่หลากหลายบวกกับการจัดกิจกรรมเป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ โดยสมองจะเริ่มมีการแบ่งการควบคุมการเคลื่อนไหวออกเป็นสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา เมื่อเด็กเข้าสู่ช่วง
อายุประมาณ 5 – 6 ปี และการแบ่งตัวของสมอง จะเกิดสมบูรณ์เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 11 – 12 ปี การฝึกทักษะ
และความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว จะได้ผลดีที่สุดในช่วงอายุประมาณ 6 – 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สมองอยู่ในระหว่าง
การแบ่งตัวออกเป็นซีกซ้ายและซีกขวาเพื่อกาหนดโครงสร้างการทางานของสมองอย่างเป็นระบบ ใน 10 ขวบแรก
ของวั ย เด็ ก สมองที่ ขาดการกระตุ้ น หรื อ ไม่ ถู ก ใช้ ง าน ในช่ ว งระยะเวลาที่ เ หมาะสมเซลล์สมองอาจสู ญเสี ยการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างเซลล์ด้วยกัน (เจริญ กระบวนรัตน์, 2558) ดังนั้นเด็กที่ได้รับการเรียนรู้ จากกิจกรรมการเรียน
การสอน ภายในห้องเรียน และกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆแล้วนั้น เด็กจะมีการตอบสนองการเรียนรู้ดังกล่าว โดย
การแสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงการเข้าใจจากการเรียนรู้ดังกล่าวด้วยพฤติกรรมการตัดสินใจ
การตอบคาถามหรือการเคลื่อนไหวในลักษณะของการตอบสนอง การตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว และถูกต้องเป็นผลมาจาก
การจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบขั้นตอนที่ถูก และเป็นรูปแบบอย่างชัดเจนกิจกรรมที่เ ป็นรูปแบบ มีการวางแผนที่ดี ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้และการตอบสนองของเด็กให้พัฒนาเพิ่มขึ้นตามลาดับ หนึ่งในกิจกรรมนั้นคือ กิจกรรมตาราง 9
ช่อง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งทาให้เด็กสนุก ถึงแม้บทเรียนจะยากเพียงใด ถ้าเด็ก
สนุกก็จะทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้เป็น อย่างดี (บุญเจือ สินบุญมา และวุฒิชัย ประภากิตติรัตน์, 2558). ดังนั้น การ
ฝึกระบบประสาทไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่และเวลาในการฝึกมาก เพราะจะทาให้สมองเกิดอาการล้า และไม่เกิดการ
เรียนรู้ ดังนั้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวบนตาราง 9 ช่อง เป็นเหมือนสนามกีฬาเล็กๆที่จะทา ให้เด็กเกิดการเรียนรู้
ทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างมีระบบในช่วงเวลาสั้นๆได้อย่างรวดเร็ว เพราะเวลาเราเคลื่อนไหวสมองซีกซ้ายควบคุม
การเคลื่อนไหวทางด้านขวา และสมองซีกขวาควบคุมการเคลื่อนไหวทางด้านซ้ายทาให้สมองเกิดการเรียนรู้ ไป
พร้อมๆกันทั้งสองด้าน เด็กๆจะมีความสุขในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็นการออกกาลังกายที่สามารถทาได้ทุกเวลา
โดยไม่ต้องรอเฉพาะในชั่วโมงพลศึกษาเท่านั้น
การศึกษาที่ผ่านมาได้มีการนาดนตรีมาใช้ในการออกกาลังกาย ดนตรีทาให้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน
เพิ่มระยะเวลาในการออกกาลังกายเพิ่มความทนทานสามารถลดอัตราการเหนื่อยและส่ งผลต่อการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาของร่างกาย เช่น ความดันโลหิตชีพจรอัตราการใช้ออกซิเจน และในด้านจิตใจ เช่น อารมณ์ความจาความ
พึงพอใจ โดยดนตรีชนิดต่างๆก็มีผลแตกต่างกันทางการตอบสนองทางสรีรวิทยาขึ้นกับจังหวะความเร็วชนิดของ
ดนตรีความดังความหนักเบาและความชื่นชอบในแต่ ละคน (สริสสา แรงกล้า, ปวีณ์สุดา เดชะรินทร์, และ จิรภา
แจ่มไพบูลย์, 2560). ผู้นาทางดนตรีของมหาวิทยาลัยฟลอริดา ได้ทาการวิจัยพบว่า เสียงดนตรีมีผลต่อบุคคลทั้งทาง
ร่างกายและ จิตใจ เช่น การฟังเพลงช้า ๆ เบา ๆ จะทาให้ผู้ฟังรู้สึกสบายแต่ถ้าฟังเพลงที่เร้าใจก็สามารถกระตุ้น
หัวใจให้เต้นเร็วขึ้น ทาให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น เสียงเพลงเป็นผลของความสาเร็จในการทาให้ร่างกายต้องออก
ก าลั ง กายมากขึ้ น เนื้ อ เพลงและท านองเพลง จะท าให้ มี ค วามจดจ าได้ ดี ขึ้ น (Yamashita, Iwai, Akimoto,
Sugawara and Kono., 2006 อ้างใน สริสสา แรงกล้ า และคณะ, 2560) และจากการศึกษาการฟังเพลงในขณะ
ออกกาลังกายนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยังทาให้เราสามารถออกกาลัง กายได้นาน
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ฟังเพลงขณะออกกาลังกาย และ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการออก
กาลังกาย ส่งผลให้สามารถออกกาลังกายได้เป็นเวลานานขึ้น
แนวคิดการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ส่วนใหญ่ใช้กับผู้ใหญ่ แต่การนาไปใช้ออกกาลังสาหรับเด็ก
นั้น เด็กจะต้องใช้ความพยายามในการจาท่าในการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยตาราง 9 ช่อง อาศัยการเคลื่อนไหว
ร่างกายที่คล่องแคล่วว่องไว จึงทาให้มีการนาแนวคิดตาราง 9 ช่องไปใช้ในการออกกาลังกายสาหรับเด็กน้อยลง การ
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ใช้เพลงเพื่อช่วยในการจดจาท่าทางเคลื่อนไหว สนุกสนานกับการออกกาลังกาย และทาให้ออกกาลังกายนานขึ้น ยัง
ไม่เคยมีมาก่อน มีเพียงการนาเพลงอื่นๆ มาใช้ประกอบการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง เท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้แต่งเพลงเป็นนวัตกรรมเพลงการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกล้ามเนื้อขาของเด็ก
วัยก่อนเรียน ให้นานขึ้น และมีกาลังกล้ามเนื้อขามากขึ้น ส่งผลให้เด็กวัยเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการออก
กาลังกาย และสุขภาพแข็งแรง ช่วยในการพัฒนาสมองและการเคลื่อนไหวของเด็ก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้และทักษะการทากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
2. เพื่อศึกษาผลการใช้ นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ด้าน
ระยะเวลาการออกกาลังกาย และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการแต่งเพลงนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน สามารถใช้
ประกอบการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียนได้
2. ผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ด้านระยะเวลาใน
การออกกาลังกาย มีค่าเฉลี่ยเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ก่อนดาเนินการ น้อยกว่าหลังดาเนินการ
3. ผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ด้านความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขา มีค่าเฉลี่ยก่อนดาเนินการ น้อยกว่าหลังดาเนินการ
กรอบแนวคิดการวิจัย
นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วย
ตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อน
เรียน

ประสิทธิผลนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วย
ตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
-ระยะเวลา
-พัฒนาการความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียนนี้ เป็นการวิจัย
แบบกึ่งทดลอง (Quasi experiment) แบบกลุ่มเดียว วัดก่อนและหลัง (one group pretest posttest design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กอายุ 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยก่อนเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยก่อนเรียน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล
อาเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง กาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้
power analysis ที่อานาจการทดสอบระดับ.80 กาหนดความเชื่อมั่นทางสถิติ ที่ระดับนัยสาคัญ.05 จึงได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 28 ราย
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
1. เด็กอายุ 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยก่อนเรียน รร.บ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
2. ไม่มีโรคประจาตัว
3. สามารถเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ขาได้
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. นวัตกรรมเพลงการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ประกอบด้วย แผ่นยางพาราตาราง 9 ช่อง
เพลงประกอบการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน และสื่อวิดีทัศน์
เพลงที่แต่ง
ท้องฟ้าสดใสสี Blue
ต้นไม้ชูใบเขียวสี green แพนด้ามาจากเมืองจีน สี Black and white
กล้วยหอมจอมซนสี yellow ช้างป่าตัวโต สี grey ตัวตุ่นจอมเกเรนั้นมีสี Brown
…………ดนตรี……………
หมูน้อยใจดี สี pink เด็กจาไว้ให้ดีๆสีสันสดใสมากมายแล้วเรามาพบกันใหม่
…ดนตรี….(อีกรอบนึงนะเด็กๆ)
1 2 3…..ดนตรี…..
ท้องฟ้าสดใสสี Blue
ต้นไม้ชูใบเขียวสี green แพนด้ามาจากเมืองจีน สี Black and white
กล้วยหอมจอมซนสี yellow ช้างป่าตัวโต สี grey ตัวตุ่นจอมเกเรนั้นมีสี Brown
…………ดนตรี……………
หมูน้อยใจดี สี pink เด็กจาไว้ให้ดีๆสีสันสดใสมากมายแล้วเรามาพบกันใหม่
ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านภาษาไทย ด้านการสื่อสาร ด้านดนตรี และด้านการส่งเสริม
สุขภาพ
2. แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัย ก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์จาก แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ซึ่งมีเนื้อหา
การประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแปลผลการประเมินกาลังกล้ามเนื้อขา Gross Motor วัยก่อนเรียน 3 - 5 ปี
การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขา
สามารถยืนขาเดียว ได้นาน 3-5 วินาที

คะแนนการประเมิน
1

สามารถกระโดดขาเดียว 2 ก้าว ไปข้างหน้า
โดยไม่ล้ม
สามารถกระโดด 2 เท้า พร้อมกันไปข้างหน้า
และถอยหลังได้
สามารถเดินโดนส้นเท้าต่อกับปลายเท้า ได้ 4
ก้าว โดยไม่เสียการทรงตัว
สามารถกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าต่อเนื่อง 4
ครั้ง ทั้ง 2 ข้าง (ซ้ายและขวา) วิ่งหลบหลีกสิ่ง
กีดขวางได้โดยไม่หกล้ม หรือชนสิ่งกีดขวาง

2
3
4
5

การแปลผล
พัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติของ เด็ก
อายุ 3 ปี 1เดือน – 6 เดือน
พัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติของ เด็ก
อายุ 3 ปี 7 – 12 เดือน
พัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติของ เด็ก
อายุ 4 ปี 1 – 6 เดือน
พัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติของ เด็ก
อายุ 4 ปี 7 – 12 เดือน
พัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติของ เด็ก
อายุ 5 ปี -6 ปี

การหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. นวัตกรรมเพลงการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง นาไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน คานวณหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 1.0
2. แบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัยก่อนเรียน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์จากแบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน DSPM ของกระทรวงสาธารณสุข นาไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ในด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา ปรับแก้ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ และหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือได้เท่ากับ 0.87

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กาหนด หลังจากนั้นเข้าพบกลุ่มตัวอย่างทางระบบ
ออนไลน์ เนื่องจากป้องกันการระบาดของสถานการณ์โควิด แนะนาตัว อธิบายวัตถุประสงค์และวิธีการ เพื่อขอ
ความร่วมมือในการวิจัย
2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการใช้เพลงประกอบการออกกาลังกายด้วยนวัตกรรม 9 ช่อง สาหรับ
เด็กวัยก่อนเรียน
3. ผู้วิจัยขอความร่วมมือครูผู้ดูแลเด็กให้ผู้ปกครองลงนามยินยอมเข้าร่วมการทดลองใช้กลุ่ม
ตัวอย่างนวัตกรรมเพลงประกอบการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
4. ดาเนินการวิจัยโดย
4.1 ประเมินกาลังกล้ามเนื้อก่อนดาเนินงานตามแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็ก
วัยก่อนเรียนที่ผู้วิจั ยสร้า งขึ้น โดยประยุ กต์จ ากแบบประเมิ นพัฒ นาการเด็ก วัย ก่อนเรี ยน DSPM ของกระทรวง
สาธารณสุข และประเมินระยะเวลาการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 กลุ่มตัวอย่างออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15 นาที
เป็นเวลา 4 สัปดาห์
4.3 ประเมินกาลังกล้ามเนื้อก่อนดาเนินงานตามแบบประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็ก
วัยก่อนเรียน และประเมินระยะเวลาการออกกาลังกายของกลุ่มตัวอย่าง และเมื่อครบสัปดาห์ที่ 4 พร้อมจดบันทึก
ข้อมูล
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ นามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
6. สรุปและรายงานผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลทั่วไปใช้สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับ
เด็กวัยก่อนเรียน และศึกษาผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ เด็กอายุ 3-6 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยก่อนเรียน รร.บ้านใหม่เจริญผล อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
จานวน 28 คน ออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สัปดาห์ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 15 นาที เป็นเวลา 4 สัปดาห์
ประเมินก่อนและหลังการออกกาลังกาย ครบตามโปรแกรม ผลการวิจัย ได้ผลการวิจัยดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง อายุ 3-6 ปี จานวน 28 คน เป็นเพศชาย 10
คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 เพศหญิง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 64.29
ส่วนที่ 2 ผลการสร้างนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ของผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง
9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ
การประเมิน
ด้านเพลงและเนื้อหา
- เนื้อหามีความเหมาะสม
- จังหวะเร้าใจ เหมาะกับการออกกาลังกาย
ของเด็กวัยก่อนเรียน

ค่าเฉลี่ย
4.2
4.0
4.4

SD
.62
.70
.54

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง
9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ)
การประเมิน
ด้านอุปกรณ์ตาราง 9 ช่อง
- อุปกรณ์มีความเหมาะสม
- มีความปลอดภัยไม่มีความเสี่ยง
- อุ ป กรณ์ ต าราง 9 ช่ อ งมี ค วามสวยงาม
สีสันน่าใช้
ด้านสื่อวิดีทัศน์
- เนื้อหามีความเหมาะสม
- เสียงมีความดัง ชัดเจน เหมาะสม
- ภาพประกอบชัดเจน เหมาะสม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.26
4.4
4.2
4.2

SD
.60
.54
.83
.44

ระดับความเหมาะสม
มาก
มาก
มาก
มาก

3.93
4.0
3.8
4.0
4.13

.74
.70
.83
.70
.65

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของนวัตกรรมเพลง
ออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.13 (SD .65) อยู่ใน
ระดับมาก ด้านเพลงและเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.2 (SD .62) อยู่ในระดับมาก ด้านอุปกรณ์ตาราง 9 ช่อง ค่าเฉลี่ย
4.26 (SD .60) อยู่ในระดับมาก และด้านสื่อวิดีทัศน์ นวัตกรรม ค่าเฉลี่ย 3.93 (SD .74) อยู่ในระดับมาก
ส่วนที่ 3 ผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
การประเมินค่าเฉลี่ ยระยะเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ก่อนและหลังดาเนินการ
รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ก่อนและหลังดาเนินการ
ระยะเวลาในการออกกาลังกาย
ก่อนดาเนินงาน
หลังดาเนินงาน
หมายเหตุ * p < .001

ค่าเฉลี่ย
6.64
12.17

SD
1.96
1.82

t
17.87
35.27

p-value
.000

ผลการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระยะเวลาในการออกก าลั ง กายด้ ว ยตาราง 9 ช่ อ ง ก่ อ นและหลั ง
ดาเนินการพบว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ก่อนดาเนินการ สามารถออกกาลังกาย
ได้นาน 6.64 นาที และหลังดาเนินการ สามารถออกกาลังกายได้นาน 12.17นาที มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ .05
ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการดาเนินงาน รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการ
ดาเนินงาน
การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขา
ก่อนดาเนินงาน
หลังดาเนินงาน
หมายเหตุ * p < .001

ค่าเฉลี่ย
2.25
4.03

SD
.70
.99

t
16.99
21.369

p-value
.000

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและ
หลังการดาเนินงาน พบว่า การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาก่อนดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 2.25 (SD .70) แปล
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ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อ ก่อนดาเนินการส่วนใหญ่ อยู่ในมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อ
ขาปกติ ของ เด็ก อายุ 3 ปี 7 เดือน – 3 ปี 12 เดือน การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขา หลังดาเนินงาน
มีค่าเฉลี่ย 4.03 (SD .99) แปลผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อ หลังดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพัฒนาการ
กาลังกล้ามเนื้อขาปกติ ของเด็ก อายุ 5 ปี และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขา
เด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการดาเนินงาน มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามตามสมมติฐานการวิจัยได้ ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพของนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
ของผู้เชี่ยวชาญที่ทีมผู้วิจัยได้แต่งขึ้น พบว่า ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินคุณภาพของนวัตกรรม
เพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ของผู้เชี่ยวชาญ โดยรวม ค่าเฉลี่ย 4.13 (SD .65) อยู่
ในระดับมาก ด้านเพลงและเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.2 (SD .62) อยู่ในระดับมาก ด้านอุปกรณ์ตาราง 9 ช่อง ค่าเฉลี่ย 4.26
(SD .60) อยู่ในระดับมากและด้านสื่อวิดีทัศน์ นวัตกรรม ค่าเฉลี่ย 3.93 (SD .74) อยู่ในระดับมาก จึงสามารถนาไปใช้
ในการประกอบการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ได้ สอดคล้องกับการศึกษาการฟังเพลง
ในขณะออกกาลังกายนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยังทาให้เราสามารถออกกาลังกาย
ได้นานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ฟังเพลงขณะออกกาลังกาย และ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในการ
ออกกาลังกาย ส่งผลให้สามารถออกกาลังกายได้เป็นเวลานานขึ้น (Yamashita, Iwai, Akimoto, Sugawara and
Kono., 2006 อ้างใน สริสสา แรงกล้า และคณะ, 2560)
2. ผลการใช้นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน ด้านระยะเวลาใน
การออกกาลังกาย มีค่าเฉลี่ยเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ก่อนดาเนินการ น้อยกว่าหลังดาเนินการ
ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน ระยะเวลาออกกาลังกายก่อนดาเนินงานใช้นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยระยะเวลาออก
กาลังกาย น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง หลังดาเนินงานใช้นวัตกรรม แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นได้ว่า เด็กวัยก่อนเรียนสามารถออกกาลังกายได้นานขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษา ของการฟังเพลงในขณะออกกาลังกายนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ฟังเพียงอย่างเดียว แต่ยังทาให้
เราสามารถออกกาลังกายได้นานขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ฟังเพลงขณะออกกาลังกาย และ ก่อให้เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินในการออกกาลังกาย ส่ง ผลให้สามารถออกกาลังกายได้เป็นเวลานานขึ้น นอกจากนี้ ผู้นาทาง
ดนตรีของมหาวิทยาลัยฟลอริดา ได้ทาการวิจัยพบว่า เสียงดนตรีมีผลต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและ จิตใจ เช่น การฟัง
เพลงช้า ๆ เบา ๆ จะทา ให้ผู้ฟังรู้สึกสบายแต่ถ้าฟังเพลงที่เร้าใจก็สามารถกระตุ้น หัวใจให้เต้นเร็วขึ้น ทาให้มีการ
เคลื่อนไหวมากขึ้น เสียงเพลงเป็นผลของความสาเร็จในการทาให้ ร่างกายต้องออกกาลังกายมากขึ้น (Yamashita,
Iwai, Akimoto, Sugawara and Kono, 2006 อ้างในสริสสา แรงกล้า และคณะ, 2560)
3. ผลการใช้ นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย
คะแนนกาลังของกล้ามเนื้อขา ก่อนดาเนินการ น้อยกว่าหลังดาเนินการ ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานจากการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อขาเด็กวัยก่อนเรียน ก่อนและหลังการดาเนินงาน พบว่า
การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาก่อนดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 2.25 (SD .70) แปลผลการประเมินพัฒนาการ
กล้ามเนื้อ ก่อนดาเนินการส่วนใหญ่ อยู่ในมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติ ของ เด็ก อายุ 3 ปี
7 เดือน – 3 ปี 12 เดือน การประเมินพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขา หลังดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ย 4.03 (SD .99) แปล
ผลการประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อ หลังดาเนินการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับพัฒนาการกาลังกล้ามเนื้อขาปกติ ของเด็ก
อายุ 5 ปี หมายถึง หลังจากที่ออกกาลังกายด้วยนวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อน
เรียน ทาให้มีกาลังของกล้ามเนื้อขามากขึ้น มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
ธมัมพร ทองลอง มินตรา สาผุยทา และฐานมาด จันทพร (2561) การศึกษาเรื่องผลการฝึกตาราง 9 ช่อง และ
บันไดลิง ที่มีผลต่อปฏิกิริยาตอบสนองของขาในนักเรียนหญิง พบว่า การตอบสนองกาลังกล้ามเนื้อขา มีค่าสูงกว่า
กลุ่มที่ไม่ได้ออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และการศึกษาของ หงส์ทอง บัวทอง(2559)
กล่าวว่า พลังกล้ามเนื้อ จะช่วยเพิ่มความว่องไวในการเคลื่อนไหวร่างกาย นอกจากนี้ อารีย์ แก่นวงศ์คา และ วันชัย
กองพลพรหม (2559) ศึกษาผลของศึกษาความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการกระโดดในกีฬาบาสเกตบอลที่
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ผลการวิจัยพบวาหลังการฝึกความแข็งแรงนักกีฬามีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา หลังจากการฝึกเพิ่มขึ้น วิธีการฝึก
ด้วยน้าหนักมีผลต่อการเพิ่มความแข็ง แรงกล้า มเนื้อขาและความสามารถในการกระโดด ของนักบาสเกตบอล
เช่นเดียวกันกับการกระโดดของการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
สามารถนานวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียนนี้ ไปประยุกต์ใช้
ในโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กวัยก่อนเรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในระยะยาว ของการติดตามผลการใช้ นวัตกรรมเพลงออกกาลังกายด้วย
ตาราง 9 ช่อง สาหรับเด็กวัยก่อนเรียน
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลการใช้ นวัตกรรมเพลงการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สาหรับ
เด็กวัยอื่นๆ เช่น อายุ 2-3 ปี อายุ 7-10 ปี เป็นต้น
3. ควรมีการศึกษาผลการใช้ นวัตกรรมเพลงการออกกาลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง ของตัวแปรด้าน
อื่นๆ เช่น ความคล่องแคล่วว่องไวพัฒนาการทางสมอง ความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมประจาวันการทรงตัวของ
เด็ก เป็นต้น
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การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
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บทคัดย่อ
การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานส่งผลให้เกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาต่อสุขภาพ
สายตา ในการศึกษาครั้งนี้เป็นเชิงสังเกตพรรณนาแบบภาคตัดขวาง วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน 289 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและเครื่องวัดความเข้มแสง
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติไควสแควร์
ผลการศึกษา พบว่า มีความชุกกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 16.61 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล; อายุ (p = 0.002) และประสบการณ์ทางาน (p <
0.001), ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์; ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (p = 0.002), ระยะห่างระหว่าง
สายตากับจอคอมพิวเตอร์ (p = 0.002), ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นโทรศัพท์มือถือ (p = 0.031), ความถี่ในการหยุด
พักสายตา (p < 0.001), ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา (p < 0.001), ระยะเวลาการนอนหลับตอนกลางคืน (p <
0.001), ประเภทคอมพิ ว เตอร์ (p = 0.039) และอุ ป กรณ์ เ สริ ม ; เก้ า อี้ ป รั บ ระดั บ ได้ (p < 0.001) ปั จ จั ย ทาง
สิ่งแวดล้อม; ความเข้มแสงสว่าง ณ จุดที่ทางาน (p < 0.001) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ดังนั้น ควรให้ความรู้เรื่องกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ , จัดให้มีระยะห่างระหว่างสายตา, ระยะเวลาใน
การเล่นโทรศัพท์, การนอนหลับพักผ่อน และการจัดการด้านแสงสว่างให้เหมาะสม
คาสาคัญ: กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ / บุคลากรสายสนับสนุน / ปัจจัยเสี่ยง
Abstract
Using a computer for a long time, results in computer vision syndrome (CVS), that problem eye health.
This study cross-sectional descriptive observational study. The objective; factor associated with CVS among
support personnel. The sample was 289 support personnel by simple random. Data were collected using
questionnaires and light meters. Analyzed data using Descriptive and Chi-square.
The study found prevalence of CVS 16.61% and factors related to CVS found that personal factors;
age (p = 0.002) and work experience (p < 0.001). Factors computer usage time (p = 0.002); distance between
eyes computer screen (p = 0.002), average time spent playing phone (p = 0.031), frequency rest eye (p < 0.001),
Mean duration rest eye (p < 0.001), duration of sleep at night (p < 0.001), computer type (p = 0.039) with
accessories; adjustable chairs (p < 0.001) and factors environmental were light intensity at the point of work
(p < 0.001) was statistically significant.
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Therefore, should educate about the symptoms of CVS, arrange have distance between eyes, duration
spent time play phone, sleeping and proper lighting management
Keywords: Computer Vision Syndrome / Support Personnel / Risk Factors
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีการเจริญก้าวหน้าอย่ างรวดเร็ว มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการด้านต่าง ๆ ของมนุษย์โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในการดาเนินชีวิต
และมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งสังเกตได้จากการใช้คอมพิวเตอร์ในการทางานที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน (ทรงฤทธิ์
ทองมีขวัญ และสกุลตลา แซ่เตียว, 2561) ซึ่งเมื่อพิจารณาแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ในปี 2559-2562 ลดลงและ
เพิ่มขึ้นในปี 2563 ร้อยละ 26.4 เมื่อพิจารณาจากสถานภาพการทางาน พบว่า จานวนผู้ใช้ที่มากที่สุด คือ ลูกจ้างรัฐบาล
(รวมพนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างชั่วคราว) มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 66.5 รองลงมา คือ นายจ้าง ร้อยละ 34.2
ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 27.0 (สานักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2563) ซึ่งการใช้งาน
คอมพิวเตอร์นานกว่า 3 ชั่วโมง/วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่ไม่ได้รับความสนใจมากนัก เนื่องจาก ไม่ใช่การบาดเจ็ บหรือ
เจ็บป่วยแบบเฉียบพลัน แต่เป็นการเจ็บป่วยที่เกิดจากการทางานสะสมเป็นเวลานานหรือแบบสะสมเรื้อรัง ซึ่งเรียก
การเจ็บป่วยนี้ว่า “กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์( Computer Vision Syndrome)” (ศศิธร ชิดนายี , 2560)
ซึ่งเป็นกลุ่มอาการผิดปกติของดวงตา เนื่องจากการเพ่งมองจอจะมีการออกแรงของกล้ามเนื้อรอบตา เมื่อเพ่งเป็น
ระยะเวลานานก็จะทาให้เกิดอาการตาล้าได้ จนเกิดความผิดปกติต่อดวงตาและการมองเห็น โดยมักจะมีอาการปวดตา
แสบตา ตามัว ตาแห้ง น้าตาไหล มองเห็นภาพซ้อน ตาโฟกัสช้า เคืองตา ตาล้า และมีอาการปวดหัวร่วมด้วย
โดยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการมองจอคอมพิวเตอร์ (บุษป์รัตน์ การะโชติ , 2559) นอกจากการมองหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานแล้วยังเกิดจากการจัดวางตาแหน่งคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม มีแสงสว่างบริเวณพื้นที่
การทางานไม่เพียงพอ มีระยะห่างระหว่างดวงตากับจอคอมพิวเตอร์ใกล้เกินไป หรืออาจเกิดมาจากความผิดปกติ
สายตาของผู้ใช้คอมพิวเตอร์เอง (โสภณ เมฆธน, 2558)
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเกิ ด กลุ่ ม อาการจอภาพคอมพิ ว เตอร์ ใ นกลุ่ ม วั ย ทางานไทย:
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ภาวะสายตา/โรคตา ความเครียดและพฤติกรรมด้านสุขภาพ (การพักสายตา)
ปัจจัยด้านสภาพการทางาน ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้คอมพิวเตอร์ ลักษณะงานที่ต้องเพ่งมองและปัจจัยด้ านสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ความเข้มแสงสว่างที่ทางาน/หน้าจอคอมพิวเตอร์ ลักษณะจอภาพ (ปาจรา โพธิหัง, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับ
ปัจจัย 3 ทางวิทยาการระบาด ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคคล (Host) ปัจจัยที่ทาให้เกิดโรค (Agent) และปัจจัย
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) (ปาจรา โพธิ หั ง , พรพรรณ ศรี โ สภา และอโนชา ทั ศ นาธนชั ย , 2559) และ
สอดคล้องกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ศึกษาความชุกและระดับความรุนแรงของกลุ่มอาการทางตา
จากจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า ความชุกกลุ่มอาการจอภาพ
คอมพิวเตอร์โดยภาพรวมอยู่ระดับสูงมาก ร้อยละ 99.4 โดยเมื่อจาแนกตามกลุ่มอาการ พบว่า เป็นกลุ่มอาการ
ปัญ หาเคือ งตา แสบตา (Ocular surface problems) ร้อ ยละ 94.7 กลุ่ม อาการปัญ หาปวดตาหรือ เมื่อ ยตา
(Eye strain or tired eye) ร้อยละ 95.3 กลุ่มอาการปัญหาตามัว (Blurred vision) ร้อยละ 78.1 และกลุ่มอาการ
ปัญหามองเห็นภาพซ้อน (Double vision) ร้อยละ 42.0 และระดับความรุนแรงส่วนมากอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง
และพบว่า มีจานวนผู้ที่จัดอยู่ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด ดังนี้ คือ ปวดตา 11 ราย (ร้อยละ 7.3) เมื่อยตา 13 ราย
(ร้อยละ 7.1) ระคายเคืองตา 8 ราย (ร้อยละ 5.9) แสบตา 13 ราย (ร้อยละ9.4) ตาแห้ง 8 ราย (ร้อยละ 7.3) น้าตาไหล 5 ราย
(ร้อยละ 4.9) ตาสู้แสงไม่ได้ 17 ราย (ร้อยละ 14.1) ตาพร่ามัว 8 ราย (ร้อยละ 6.7) มองเห็นภาพไม่ชัด 5 ราย (ร้อยละ 4.5)
มองเห็นภาพซ้อน 3 ราย (ร้อยละ 4.3) ตามลาดับ (สง่า ทับทิมหิน และนิตยา พุทธบุรี, 2562)
จากผลการศึกษาข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเห็นความสาคัญของปัญหาการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์จึง
ทาการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่ม
อาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นหนึ่งในลูกจ้างรัฐบาลเช่นกันและมีการทางานที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลักโดยมีการใช้
คอมพิวเตอร์ตลอดระยะเวลาการทางานหรือมากกว่า 3 ชั่วโมง/วัน ซึ่งมากกว่าบุคลากรสายวิชาการในมหาวิทยาลัย
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พะเยา เนื่องจากบุคลากรสายวิชาการ จะมีมาตรฐานภาระงานที่หลากหลาย อาทิเช่น ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ภาระงานบริการและพัฒนาวิชาการ ภาระงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสุขภาพ และ
ภาระงานบริหาร ซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติบางภาระงานก็จะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ ทาให้ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ตลอด
ระยะเวลาการทางาน (กองเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาความชุกของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ปั จ จั ย ลั ก ษณะการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ และปั จ จั ย ทางสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยพะเยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ตาแหน่งงาน
4. ประสบการณ์การทางาน
5. ระดับการศึกษา
ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์
1. ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์
2. ระยะห่างระหว่างสายตากับจอคอมพิวเตอร์
3. ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นโทรศัพท์มือถือ
5. ความถี่ในการหยุดพักสายตา
6. ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา
7. ระยะเวลาในการนอนหลับ
8. ประเภทคอมพิวเตอร์
8.1 คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ
8.2 คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
9. อุปกรณ์เสริม
9.1 เมาส์
9.2 แป้นพิมพ์
9.3 เก้าอี้สามารถปรับระดับได้
9.4 ที่วางมือสาหรับพิมพ์
9.5 ฟิล์มกรองแสง
10. การปรับระดับความเข้มแสงสว่างของ
หน้าจอคอมพิวเตอร์

เกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ความเข้มแสงสว่าง ณ จุดทางาน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คื อ บุ ค ลากรสายสนั บสนุ น ในมหาวิ ท ยาลั ย พะยา จ านวน 861 คน (กองเจ้ า หน้า ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2564)
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยพะยา จานวน 289 คน
ขอบเขตระยะเวลา เดือนตุลาคม –พฤศจิกายน 2564
ขอบเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) ตาแหน่งงาน
4) ประสบการณ์การทางาน
5) ระดับการศึกษา
2. ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์
1) ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์
2) ระยะห่างระหว่างสายตากับจอคอมพิวเตอร์
3) ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์
4) ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นโทรศัพท์มือถือ
5) ความถี่ในการหยุดพักสายตา
6) ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา
7) ระยะเวลาในการนอนหลับ
8) ประเภทคอมพิวเตอร์
8.1) คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ
8.2) คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
9) อุปกรณ์เสริม
9.1) เมาส์
9.2) แป้นพิมพ์
9.3) เก้าอี้สามารถปรับระดับได้
9.4) ที่วางมือสาหรับพิมพ์
9.5) ฟิล์มกรองแสง
10) การปรับระดับความเข้มแสงสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์
3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ความเข้มแสงสว่าง ณ จุดทางาน
ตัวแปรตาม
เกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ บุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยพะยา จานวน 861 คน (กองเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย
พะเยา, 2564) คานวณขนาดตัวอย่างโดยประมาณค่า สัด ส่ว นของประชากรในกรณี ท ราบประชากร โดยใช้สูตร
การคานวณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า ง (Taro Yamane, 1973) โดยกาหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ ร้อยละ 95 ได้
เท่ากับ 289 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เพื่อสุ่มหน่วยงานออกมา 12 หน่วยงาน จากทั้งหมด 37 หน่วยงาน
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เนื่ อ งจากบางหน่ ว ยงานมี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น จานวนน้ อ ยและจากสถานการณ์ โควิ ด -19 ทาให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ย ากจึ ง สุ่ ม หน่ ว ยงานที่ มี จานวนเยอะจนกว่ า จะครบจานวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ คานวณได้ และสุ่ ม
จานวนกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในแต่ละหน่วยงาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1. แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และแบบสอบถามกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ แบบสอบถามในส่วนที่ 1
และ 2 ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ได้ค่า คือ 0.978 ซึ่งสามารถ
นาไปใช้ได้ และส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ได้ใช้แบบสอบถาม Computer Vision
Syndrome Questionnaire (CVS-Q) (del Mar Seguí, et al., 2015) 2. เครื่องวัดแสง Heavy Duty Light Meter
ยี่ห้อ EXTECH รุ่น 407026 เป็นเครื่องมือได้มาตรฐาน CIE1931 มีการปรับเทียบ (Calibration) จากผู้ผลิตทุกปี
และมีการปรับเทียบค่ามาตรฐานก่อนการใช้งานทุกครั้ง (Set Zero) ตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดที่ทางาน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขโครงการวิจัย
UP-HEC 1.1/035/64 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับคาชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลจะถูกนาเสนอในภาพรวมเท่านั้นและจะทาลายข้อมูลหลังการวิจัยสิ้นสุด 1 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ท าเรื่ อ งขอหนั ง สื อ ขออนุ ญ าตเข้ า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย จากบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ใน
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อขอความร่วมมือ
2. ผู้ วิ จั ย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดย ให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าแบบสอบถามเรื่ อ งการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา 289 ฉบับ หลังจาก
นั้นมีการนัดวันรับแบบสอบถามคืน หลังจากวันที่แจกแบบสอบถาม 3 วัน
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลโดยดาเนินการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุดทางาน จานวน 289 จุด
ใช้เวลาประมาณ 5 นาที
4. นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง ณ จุด
ทางาน มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป (SPSS) และใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive analytics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage ) เพื่อหาความชุก และสถิติไควสแควร์ (Chi-square) และ
การทดสอบของฟิชเชิอร์ (Fisher's Exact Test) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
สรุปผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยมีเพศหญิง จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 65.05
และเพศชาย จานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 34.95 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 31– 40 ปี จานวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ
51.90 ประสบการณ์ทางาน อยู่ในช่วง 6–10 ปี จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 44.98 รองลงมา คือ น้อยกว่า 6 ปี จานวน
67 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18 ตาแหน่งงาน เป็นนักวิชาการ จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29 รองลงมา คือ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จานวน 78 คน และ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99 และ 25.26 ตามลาดับ
มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59
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ข้อมูลความชุกของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289)
รายการ

จานวน (คน)
241
48
48
48
48
48
48
47
48
48
48
48
48
48
48
48
47
48

ไม่เป็น CVS
เป็น CVS
1. แสบตา
2. มีอาการคันตา
3. รู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าตา
4. น้าตาไหล
5. กระพริบตาบ่อยเกินไป
6. ตาแดง
7. เจ็บตา
8. เปลือกตาหนัก
9. มีอาการตาแห้ง
10. ตาพร่ามัว
11. การเห็นภาพซ้อน
12. ความยากในการโฟกัสสาหรับการมองเห็นระยะใกล้
13. ตามีความไวต่อแสงมากขึ้น
14. เห็นแสงไฟกระจายเป็นรัศมีรอบวัตถุ
15. รู้สึกว่าสายตาแย่ลง
16. ปวดหัว
อัตราความชุก =

ร้อยละ
83.39
16.61
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.92
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
97.92
100.00

จานวนกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็น CVS (คน) × 100
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (คน)

อัตราความชุกของผู้เป็นกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ =

48 × 100
289

= 16.61

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความชุกของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ มีจานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ
16.61 โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาการแสบตา อาการคันตา รู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าตา น้าตาไหล
กระพริบตาบ่อยเกินไป เจ็บตา เปลือกตาหนัก มีอาการตาแห้ง ตาพร่า มัว การมองเห็นภาพซ้อน ความยากใน
การโฟกัสสาหรับ การมองเห็นระยะใกล้ ตามีความไวต่อแสงมากขึ้น เห็นแสงไฟกระจายเป็นรัศมีรอบวัตถุ และปวดหัว ร้อย
ละ 100.00 และพบอาการตาแดง รู้สึกว่าสายตาแย่ลง ร้อยละ 97.92
ข้อมูลด้านปัจจัยความสัมพันธ์กับเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289)
ปัจจัยที่ศึกษา
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ
1) 20-30 ปี
2) 31–40 ปี
3) > 40 ปี

เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
19
29
2
29
17

6.58
10.03
0.69
10.03
5.89

ไม่เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
82
159
60
121
60

X2

p-value

0.544

0.461

10.484

0.002*

28.37
55.02
20.76
41.87
20.76
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ตารางที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289) (ต่อ)
ปัจจัยที่ศึกษา
3. ประสบการณ์ทางาน
1) < 6 ปี
2) 6–10 ปี
3) 11–15 ปี
4) > 16 ปี
4. ตาแหน่งงาน
1) นักวิชาการ
2) นักวิทยาศาสตร์
3) ช่างเทคนิค
4) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5) บุคลากร
6) เจ้าหน้าที่โครงการ
5. ระดับการศึกษา
1) < ปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) > ปริญญาตรี

เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
3
24
10
11

1.04
8.30
3.46
3.81

17
3
0
12
11
5

5.88
1.04
0.00
4.15
3.81
1.73

0
40
8

0.00
13.84
2.77

ไม่เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
64
106
56
15
85
10
7
61
67
11
4
164
73

X2

p-value

19.940

< 0.001*

4.619

0.499

4.772

0.104

22.15
36.68
19.38
5.19
29.41
3.46
2.42
21.11
23.18
3.81
1.38
56.75
25.26

หมายเหตุ * = การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Fisher's Exact Test
จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ (p = 0.002) และประสบการณ์ทางาน (p <
0.001) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
ตารางที่ 3 ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289)
ปัจจัยที่ศึกษา
1. ระยะเวลาในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์
1) < 4 ชั่วโมง/วัน
2) 4–6 ชั่วโมง/วัน
3) > 6 ชั่วโมง/วัน
2. ระยะห่างระหว่างสายตากับ
จอคอมพิวเตอร์
1) < 50 เซนติเมตร
2) ≥ 50 เซนติเมตร
3. ขนาดของหน้าจอคอมพิวเตอร์
1) ≤ 20 นิ้ว
2) > 20 นิ้ว
4. ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่น
โทรศัพท์มือถือ (ชั่วโมง/วัน)
1) < 3 ชั่วโมง
2) 3–5 ชั่วโมง
3) > 5 ชั่วโมง

เป็น CVS
จานวน

0
4
44
26
22
14
34
14
15
19

ไม่เป็น CVS

ร้อยละ

0.00
1.38
15.23
9.00
7.61
4.84
11.77
4.84
5.20
6.57

จานวน

4
76
161
74
167
103
138
64
120
57

ร้อยละ

X2

p-value

12.069

0.002**

9.736

0.002*

3.060

0.055

6.911

0.031**

1.38
26.30
55.71
25.60
57.79
35.64
47.75
22.15
41.52
19.72
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ตารางที่ 3 ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ทมี่ ีความสัมพันธ์กบั กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289) (ต่อ)
ปัจจัยที่ศึกษา
5. ความถี่ในการหยุดพักสายตา
(ครั้ง/วัน)
1) < 2 ครั้ง
2) 2-4 ครั้ง
3) > 4 ครั้ง
6. ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา
(ชั่วโมง/วัน)
1) < 1 ชั่วโมง
2) 1–3 ชั่วโมง
3) > 3 ชั่วโมง
7. ระยะเวลาในการนอนหลับ
ตอนกลางคืน
1) < 4 ชั่วโมง
2) 4-6 ชั่วโมง
3) > 6 ชั่วโมง
8. ประเภทคอมพิวเตอร์
1)คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ
2)คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา
3) คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ
และพกพา
9. อุปกรณ์เสริม
1) เมาส์
2) แป้นพิมพ์
3) เก้าอี้สามารถปรับระดับได้
4) ที่วางมือสาหรับพิมพ์
5) ฟิล์มกรองแสง
6) อื่น ๆ
10. การปรับระดับความเข้มแสง
สว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์
1) ≤ 25 %
2) 26-50 %
3) 51-75 %
4) > 75 %

เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
27
19
2
42
6
0
9
37
2

9.34
6.57
0.69
14.53
2.08
0.00
3.11
12.80
0.70

ไม่เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ
36
106
99
134
72
35
15
108
118

X2

p-value

47.123

< 0.001*

18.136

< 0.001*

35.215

< 0.001**

6.472

0.039**

0.401
1.429
33.875
2.456
2.711
1.013
6.078

1.000
0.605
< 0.001*
0.158
0.136
0.400
0.108

12.46
36.68
34.26
46.37
24.91
12.11
5.19
37.37
40.83

36
3
9

12.46
1.04
3.11

212
11
18

73.36
3.81
6.22

48
48
16
9
0
0

16.60
16.60
5.54
3.11
0.00
0.00

239
234
189
72
13
5

82.70
81.00
65.40
25.00
4.50
1.73

3
23
15
7

1.04
8.00
5.20
2.42

4
91
106
38

1.40
31.50
36.70
13.15

หมายเหตุ * = การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square Test
** = การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Fisher's Exact Test
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระยะเวลาในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ (p = 0.002) ระยะห่างระหว่างสายตากับจอคอมพิวเตอร์ (p = 0.002) ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่น
โทรศัพท์มือถือ (p = 0.031) ความถี่ในการหยุดพักสายตา (p < 0.001) ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา (p < 0.001) ระยะเวลา
ในการนอนหลับตอนกลางคืน (p < 0.001) ประเภทคอมพิวเตอร์ (p = 0.039) และอุปกรณ์เสริม ได้แก่ เก้าอี้สามารถ
ปรับระดับได้ (p < 0.001) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
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ตารางที่ 4 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (n = 289)
ปัจจัยที่ศึกษา
ความเข้มแสงสว่าง
ณ จุดที่ทางาน
1) ผ่าน ( ≥ 400 ลักซ์)

เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ

2

0.69

ไม่เป็น CVS
จานวน
ร้อยละ

72

X2

p-value

13.888

< 0.001*

24.91

2) ไม่ผ่าน ( < 400 ลักซ์)

46
15.92
169
58.48
หมายเหตุ * = การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square Test
** = การทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Fisher's Exact Test
จากตารางที่ 4 แสดงให้ เห็นว่า ปัจจั ยทางสิ่งแวดล้ อม ได้แก่ ความเข้มแสงสว่าง ณ จุ ดที่ทางาน
(p < 0.001) มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสามารถนามาใช้อภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยแต่ละข้อดังนี้
1. ข้อมูลความชุกของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์เท่ากับ ร้อยละ 16.61 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ ศศิธร ชิดนายี , จรูญ ชิดนายี และอนัญญา คูอาริยะกุล (2558) ที่พบว่า มีความชุกของกลุ่มอาการจอภาพ
คอมพิวเตอร์เท่ากับ ร้อยละ 31.44 และเมื่อจาแนกตามอาการของกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แสบตา,
มีอาการคันตา, รู้สึกถึงสิ่งแปลกปลอมเข้าตา, น้าตาไหล, กระพริบตาบ่อยเกินไป, ตาแดง, เจ็บตา, เปลือกตาหนัก,
มีอาการตาแห้ง, ตาพร่ามัว, การเห็นภาพซ้อน, ความยากในการโฟกัสสาหรับการมองเห็นระยะใกล้ , ตามีความไวต่อ
แสงมากขึ้น, เห็นแสงไฟกระจายเป็นรัศมีรอบวัตถุ และปวดหัว ร้อยละ 100.00 อาการตาแดงและรู้สึกว่าสายตาแย่ลง
ร้อยละ 97.92 พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ อาทิเช่น การศึกษาของ สง่า ทับทิมหิน และนิตยา พุทธบุรี (2562)
ที่มีการจาแนกกลุ่มอาการเป็น กลุ่มอาการ Ocular surface problems ร้อยละ 94.7 กลุ่มอาการ Eye strain or tired eye
ร้อยละ 95.3 กลุ่มอาการ Blurred vision ร้อยละ 78.1 และกลุ่มอาการ Double vision ร้อยละ 42.0 และยังมี
บุคลากรบางส่วนที่มีอาการตาสู้แสงไม่ได้ อยู่ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 14.2 การศึกษาของ อรวรรณ
ชานาญพุดซา, นลินี สว่างผุย และสุนันทา ระวัง (2564) พบว่า มีอาการปวดตา/กระบอกตา ร้อยละ 65.00 มีอาการ
แสบตา/ตาแดง ร้อยละ 31.70 มีอาการระคายเคืองที่ต า ร้อยละ 53.30 มีอาการกระพริบตาบ่อย ร้อยละ 43.30
ตามีอาการพร่ามัว ร้อยละ 56.70 มีอาการเห็นภาพซ้อน ร้อยละ 26.70 ตาปรับความชัดภาพช้าลง ร้อยละ 43.30
มีอาการตาแห้ง/น้าตาไหล ร้อยละ 40.00 มีอาการปวดศีรษะ ร้อยละ 50.00 การศึกษาของ นรากร พลหาร และคณะ (2557)
พบว่า กลุ่มอาการต่อดวงตา และระบบการมองเห็น กลุ่มตัวอย่าง มีอาการปวดตาเป็นบางครั้งจานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 31.3 อาการปวดศีรษะเป็นเกือบทุกครั้ง จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 อาการแสบตา พบเป็น
บางครั้ง จานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 33.9 อาการระคายเคืองตาพบเป็นบางครั้ง จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5
อาการน้าตาไหลพบเป็นบางครั้ง จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 57.3 อาการตาสู้แสงไม่ได้พบเป็นบางครั้ง จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 39.2 อาการตาพร่ามัวพบเป็นบางครั้ง จานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 48.9 อาการเห็นภาพซ้อน
พบเป็นบางครั้ง จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 56.4 และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาจรา โพธิหัง, พรพรรณ ศรีโสภา
และอโนชา ทัศ นาธนชัย (2559) ที่มีก ารจาแนกกลุ่ม อาการเป็น กลุ่ม อาการ Ocular surface ร้อ ยละ 76.2
กลุ่มอาการ Eye strain or tired eye ร้อยละ 75.7 กลุ่มอาการ Blurred vision ร้อยละ 60.5 และกลุ่มอาการ
Double vision ร้อยละ 40.5 เนื่องจากอาการเหล่านี้เป็นอาการเบื้องต้นและยังเป็นลักษณะอาการที่ปรากฎเด่นชัด
มากที่สุด เมื่อใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ
2. ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ โดยพบว่า
2.1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่
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อายุ (p = 0.002) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาจรา โพธิหัง, พรพรรณ ศรีโสภา และอโนชา
ทัศ นาธนชัย (2559) ที่พ บว่า อายุมีค วามสัม พัน ธ์กับ กลุ่ม อาการจอภาพคอมพิว เตอร์ ( p = 0.02) เนื่อ งจาก
อายุที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีอายุ 40 ปีขึ้นไป จะส่งผลต่อความเสื่อมของเลนส์ตาและการทางานของกล้ามเนื้อ
ตาลดลงจนกล้ามเนื้อตาไม่สามารถทางานได้เต็มที่ และภาวะหักเหแสงของตาผิดปกติ ทาให้มองเห็นในระยะไกล
ได้ชัดเจนแต่ไม่สามารถมองเห็นวัตถุใกล้ๆ ได้ชัด
ประสบการณ์การทางาน (p < 0.001) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร ชิดนายี , จรูญ ชิดนายี
และอนัญญา คูอาริยะกุล (2558) ที่พบว่า ประสบการณ์การทางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ (p = 0.042) เนื่องจากการทางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมีการจ้องตลอดเวลา
และยังสะสมเรื่อย ๆ เป็นเวลาหลายปี ทาให้เกิดปัญหาทางสายตาตามมาได้ และยังประกอบกับมีการสัมผัสกับแสงสีฟ้า
จากจอคอมพิวเตอร์ที่สามารถทะลุผ่านเลนส์ตาและกระจกตาเข้าไปถึงจอประสาทตาได้ หากได้รับเป็นเวลานาน
จะส่งผลให้ทาลายเซลล์รับแสงในจอประสาทตา และอาจเป็นปัจจัยสาคัญของการสูญเสียการมองเห็นได้อีกด้วย
2.2 ปั จ จั ย ลั ก ษณะการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การเกิ ด กลุ่ ม อ าการจอภาพ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่
ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนมากใช้เวลา 6 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร
ชิดนายี, จรูญ ชิดนายี และอนัญญา คูอาริยะกุล (2558) พบว่า ระยะเวลาในการใช้งานคอมพิวเตอร์มากกว่า 6
ชั่วโมง ร้อยละ 48.90 และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรวรรณ ชานาญพุดซา, นลินี สว่างผุย และสุนันทา ระวัง (2564)
และการศึกษาของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ และสกุลตลา แซ่เตียว (2561) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ มากกว่า 8 ชั่วโมง/วัน มีความสัมพันธ์กับการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ เนื่องจากพฤติกรรม
การมองจอภาพเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย ตลอดจนสายตาที่ต้องเพ่งมองที่จอภาพ
ตลอดเวลา ทาให้ต้องใช้กล้ามเนื้อรอบดวงตาและประสาทตาในลักษณะเพ่งจอตลอดเวลา จนทาให้เกิดอาการดวงตา
ตึ ง เครี ย ด ตาล้ า ปวดตา ตาแห้ ง น้ าตาไหล และมองเห็ น ภาพซ้ อ น ซึ่ ง ความรุ น แรงของอาการจะเพิ่ ม ขึ้ นตาม
ระยะเวลาที่สายตาอยู่กับหน้าจอ
ระยะห่างระหว่างสายตากับจอภาพคอมพิวเตอร์ พบว่า ผู้ที่มีระยะห่างระหว่างสายตากับจอภาพ
คอมพิวเตอร์น้อยกว่า 50 เซนติเมตร มีอัตราการเป็นกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์สูงกว่า ผู้ที่มีระยะห่างระหว่าง
สายตากับจอภาพคอมพิวเตอร์มากกว่าหรือเท่ากับ 50 เซนติเมตร ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาจรา โพธิหัง ,
พรพรรณ ศรีโสภา และอโนชา ทัศนาธนชัย (2559) ที่พบว่า ผู้ที่มีอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีระยะห่าง
ระหว่างสายตากับจอภาพคอมพิวเตอร์ น้อยกว่า 50 เซนติเมตร คิดเป็นร้อยละ 89.5 ดังนั้น ระยะห่างระหว่างสายตา
กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ ควรมีระยะห่างมากกว่า 50 เซนติเมตรขึ้นไป เนื่องจาก ถ้าระยะห่างระหว่างสายตากับ
จอภาพคอมพิว เตอร์มีร ะยะใกล้เ กิน ไป จะทาให้ต้อ งอาศัย กล้า มเนื้อ ตาหลายส่ว น เช่น กล้า มเนื้อ ตาภายใน
(Ciliary muscle) เพื่อปรับระยะชัดของเลนส์ กล้ามเนื้อตาภายนอก (Extraocular muscle) โดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วน
Medial rectus เพื่ อ ให้ ต ามองเข้ า หากั น (Convergence) การมองระยะยิ่ ง ใกล้ ยิ่ ง ท าให้ เ กิ ด อาการจอภาพ
คอมพิวเตอร์มากขึ้นเนื่องจาก ตาไม่สามารถปรับให้เข้าที่ได้ ทาให้กล้ามเนื้อตาทางานหนักเกินไปจนเกิดการล้าได้
และการเพ่งความสนใจที่จอภาพคอมพิวเตอร์ทาให้ดวงตาไม่กระพริบ จึงเกิดอาการตาแห้งได้
ระยะเวลาในการเล่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ มากกว่ า 5 ชั่ ว โมง/วั น จะส่ ง ผลต่ อ กลุ่ ม อาการจอภาพ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร ชิดนายี , จรูญ ชิดนายี และอนัญญา คูอาริยะกุล (2558) การใช้
โทรศัพท์มือถือต่อเนื่องกันเฉลี่ย วันละ 3.71 ชั่วโมง จะมีผลให้เกิดความเสี่ยงความผิดปกติของตาได้ เนื่องจาก
การเล่นโทรศัพท์มือถือติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทาให้เกิดการเพ่งได้ มีการกระพริบตาน้อยลง และจอโทรศัพท์มือถือ
ยังมีแสงสีฟ้า ซึ่งเป็นแสงที่มีพลังงานสูงเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดความล้าของตา จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการ
จอภาพคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย
ความถี่ในการหยุดพักสายตา พบว่า ผู้ที่เป็นกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีความถี่ ใน
การหยุดพักสายตา น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ อรวรรณ ชานาญพุดซา, นลินี สว่างผุย และสุนันทา ระวัง (2564) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่
ในการหยุดพักสายตา คือ 1-5 ครั้ง/วัน ส่งผลให้สายตาต้องทางานติดต่อกันจนไม่พัก แล้วยังทาให้เกิดการเพ่งเป็น
ระยะเวลานาน เนื่องจาก การใช้สายตากับจอภาพคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการหยุดพักมากกว่า 4 ชั่วโมง มีความสัมพันธ์
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กับความล้าของตาได้ ฉะนั้น ควรมีเวลาพักบ่อย ๆ ไม่ควรจ้องหน้าจอติดต่อกันนานเกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง หรือมีการพักทุก ๆ
1 ชั่วโมง เพื่อให้สายตาได้พักอาจทาได้โดยมีการทอดสายตามองออกไปที่ระยะไกลอย่างน้อย 6 เมตร ประมาน 1 นาที
ระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา (ชั่วโมง/วัน) โดยพบว่า ส่วนมากมีระยะเวลาเฉลี่ยหยุดพักสายตา น้อย
กว่า 1 ชั่วโมง สอดคล้องกับการศึกษาของ อรวรรณ ชานาญพุดซา, นลินี สว่างผุย และสุนันทา ระวัง (2564)
ระยะเวลาพักสายตาระหว่างทางาน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 นาที และการศึกษาของ ศศิธร ชิดนายี (2560) ถ้าไม่มี
การหยุดพักสายตาระหว่างที่ทางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์จะมีความสัมพันธ์กับอาการล้าของตาได้ ดังนั้น การหยุดพัก
สายตาจากการทางานจะช่วยทาให้เกิด Accommodation ผ่อนคลายและช่วยป้องกันความล้าของสายตาได้
ระยะเวลาในการนอนหลับตอนกลางคืน พบว่า ส่วนมากมีระยะเวลาในการนอนหลับตอนกลางคืน 46 ชั่วโมง โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ ศศิธร ชิดนายี (2560) พบว่า ควรนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลา 7 ชั่วโมง
โดยประมาณ เพื่อให้ประสาทตาได้พักการใช้งาน
ประเภทคอมพิวเตอร์ พบว่า ส่วนมากใช้คอมพิวเตอร์ประเภทตั้งโต๊ะ ร้อยละ 85.81 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ และสกุลตลา แซ่เตียว (2561) ที่พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็น
แบบตั้งโต๊ะ ร้อยละ 75.10 และการศึกษาของ อรวรรณ ชานาญพุดซา, นลินี สว่างผุย และสุนันทา ระวัง (2564)
ส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 67.73 เนื่องจาก บุคลากรส่วนมากทางานใน
สานักงาน และทางสานักงานมักจะมีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะให้กับบุคลากรประจาโต๊ะของตัวเอง ทาให้บุคลากรจะ
ทางานกับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นหลักตลอดเวลาทางาน
อุปกรณ์เสริม ได้แก่ เก้าอี้สามารถปรับระดับได้ เนื่องจาก ถ้าปรับระดับเก้าอี้ให้สูงหรือต่าเกินไปจะ
ส่งผลต่อการก้มหรือเงยหน้า ซึ่งจะทาให้มีระยะห่างระหว่างสายตากับจอคอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เก้าอี้
ที่สามารถปรับระดับได้ควรปรับให้สายตาอยู่ระดับเดียวกับจอภาพคอมพิวเตอร์ หรือต่ากว่าระดับสายตาเล็กน้อย
ประมาณ 10-20 องศา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ทรงฤทธิ์ ทองมีขวัญ และสกุลตลา แซ่เตียว (2561) ที่พบว่า
มีการใช้เก้าอี้เป็นแบบมีพนักพิงและปรับระดับได้ ร้อยละ 86.40
2.3 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความเข้มแสง
สว่าง ณ จุดทางาน (p < 0.001) โดยพบว่า ความเข้มแสงสว่าง ณ จุดที่ทางาน ส่วนมากไม่ผ่านมาตรฐาน (น้อยกว่า 400
ลักซ์) ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มแสงสว่าง ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.
2560 ข้อ 4 กาหนดว่า นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่
กาหนดไว้ ซึ่ง ระบุว่า งานประจาในสานั กงาน เช่ น งานเขียน งานพิมพ์ งานบันทึกข้อมูล การอ่า นประมวลผล
ข้อมูล และการจัดเก็บแฟ้ม กาหนดค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) ไว้ที่ 400-500 ลักซ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ อรวรรณ ชานาญพุด ซา นลินี สว่า งผุย และสุนัน ทา ระวัง (2564) พบว่า พนัก งานที่ใ ช้ ค อมพิว เตอร์ส่วน
ใหญ่ มีความเข้มแสงสว่างต่ากว่ามาตรฐาน ร้อยละ 53.30 เพราะฉะนั้น ควรมีการจัดการสิ่งแวดล้อมในเหมาะสม
อาทิเช่น การทาความสะอาดหลอดไฟ ติดหลอดไฟเพิ่ม จัดตาแหน่งโต๊ะให้อยู่แนวหลอดไฟ และมีการเปิดหน้าต่าง
เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และควรมีการระวังเรื่องแสงจ้ามากเกินไปอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานหรือสานักงานต่าง ๆ สามารถนาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์
ไปปรับใช้กับพนักงานหรือบุคลากรของหน่วยงานหรือสานักงานนั้น ๆ ที่มีการทางานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นหลัก
ได้ โดยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุและประสบการณ์การทางาน ปัจจัยลักษณะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้แก่
ระยะเวลาในการใช้ ง านคอมพิวเตอร์ ระยะห่า งระหว่า งสายตากับจอคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ความถี่ ใ นการหยุ ด พั ก สายตา ระยะเวลาเฉลี่ ย หยุ ด พั ก สายตา ระยะเวลาในการนอนหลั บ
ตอนกลางคืน ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริม ได้แก่ เก้าอี้ปรับระดับได้ และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่
ความเข้มแสงสว่าง ณ จุดที่ทางาน เป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ จึงมีการเสนอแนวทางการแก้ไข
ดังนี้
1. ควรจัดการอบรม ให้ความรู้ และสร้างความตะหนักเรื่องกลุ่มอาการจอภาพคอมพิวเตอร์ เพื่อ
บุคลากรทราบถึงสาเหตุ อันตราย และแนวทางการป้องกัน
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2. เพิ่มระยะห่างระหว่างสายตาและจอภาพคอมพิวเตอร์ ให้อยู่ห่างมากกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อให้ตา
สามารถปรับโฟกัสการมองได้ง่ายขึ้น
3. เพิ่มความถี่ในการพักสายตาจากจอภาพคอมพิวเตอร์ โดยควรพักทุก ๆ 1-2 ชั่วโมง และเพิ่ม
ระยะเวลาเฉลี่ยในการพัก เพือ่ ให้สายตาได้พักจากการเพ่งมองจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการตาล้า
4. ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการเล่นโทรศัพท์ เพื่อลดการใช้สายตา และลดการสัมผัสแสงสีฟ้า ซึ่งเป็น
อันตรายกับดวงตาอย่างมาก
5. ควรมีระยะเวลาในการนอนหลับพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้สายตาได้พักจากการใช้ งานต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ๆ ซึ่งเป็นการช่วยฟื้นฟูดวงตาตามธรรมชาติอีกด้วย
7. เก้าอี้ปรับระดับได้ ควรปรับระดับให้อยู่ในความสูงที่เหมาะสม คือ ให้หน้าจอคอมพิวเตอร์ต่ากว่า
ระดับสายตา 10-20 องศา เพื่อลดการก้มหรือเงยมากเกินไป
8. มีการจัดการด้านแสงสว่างเพื่อให้มีแสงสว่างที่เหมาะสม ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐาน (400-500
ลักซ์) เพื่อทาให้สบายสายตาไม่เกิดการเพ่งเมื่อแสงสว่างน้อยเกินไป จัดการได้โดยทาความสะอาดหลอดไฟ เปิด
ผ้าม่าน จัดตาแหน่งโต๊ะให้อยู่ในแนวหลอดไฟ หรือติดหลอดไฟเพิ่ม
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากการทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ต้องมีการนั่งโต๊ะคอมพิวเตอร์และมีการพิมพ์เอกสารซ้า ๆ
ตลอดระยะเวลาทางาน ซึ่งอาจจะส่งผลทางการยศาสตร์ตามมาได้ จึงควรมีการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มอาการทางกระดูก
และกล้ามเนื้อในบุคลากรสายสนับสนุนเพิ่มเติม
2. เนื่ อ งจากกลุ่ ม อาการจอภาพคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น กลุ่ ม อาการที่ เ กี่ ย วกั บ ดวงตาอาจท าให้ เ กิ ด
ความเครียดและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตตลอดจนประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานจึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต่อได้
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การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
Ergonomics Risk Assessment on affect Work-related Muscloskeletal Disorders of
workers in Automotive repair shops, Mueang Phayao District, Phayao Province
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สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
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2อาจารย์ประจาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บทคัดย่อ
อู่ซ่อมรถยนต์มีปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน โดยเฉพาะปัจจัยด้านการยศาสตร์เช่น
การก้ม เงย หรือนั่งและยืนนานๆ และทางานด้วยท่าทางที่ผิดหลักธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญซึ่งทาให้คนงานใน
อู่ซ่อมรถยนต์มีอาการปวดโครงร่างและกล้ามเนื้อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินท่าทางการทางาน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของ
คนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่าง คือ คนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ จานวน 86 คน
เก็บรวบรวมข้อมู ลด้วยแบบสอบถามและแบบประเมินท่าทางในการทางาน (Rapid Entire Body Assessment:
REBA) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) และสถิติไคสแควร์ (Chi-square) โดย
กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิติที่ (p < 0.05)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงสูง (ระดับ 4) ร้อยละ 48.83
และผลการประเมินความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ พบว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมามีอาการปวดไหล่
มากที่สุด ร้อยละ 43.03 รองลงมา คือ ปวดหลังส่วนล่าง ร้อยละ 39.54 และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีอาการปวด
หลังหลังส่วนล่างมากที่สุด ร้อยละ 44.19 รองลงมา คือ ปวดไหล่ ร้อยละ 31.39 และพบว่าความเสี่ยงทางการย
ศาสตร์มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
ดัง นั้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้า มเนื้อควรให้สถาน
ประกอบการอู่ซ่อมรถยนต์โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางการยศาสตร์และท่าทางการทางานที่เหมาะสมให้กับคนงาน
ต่อไป
คาสาคัญ: การยศาสตร์/ อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ/ อู่ซ่อมรถยนต์
Abstract
Automotive repair shops have many factors that result in health hazards for workers.
Especially the factors Ergonomics is one risk factor. Due to the nature of work that requires bending,
tilting, or sitting and standing for long periods of time with unnatural postures. This research study
aims to assess ergonomic risks, evaluate the symptoms of abnormalities in the skeletal system and
muscles, and to determine the relationship between ergonomic risks and skeletal and muscular
dysfunction of the 86 workers who work in the garages in Muang Phayao District, Phayao
Province. collect. information too skeletal and muscular and Skeletal System Disorders
Questionnaire And assessment form for work behavior (Rapid Entire Body Assessment: REBA
The results According to the working posture assessment, the areas which subjects felt
most pain during the past 7 days was shoulder (43.03%) and lower back (39.54%), respectively.
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During the past 12 months, lower back was the area which they felt most pain ( 44. 19% ) and
shoulder ( 31. 39% ) , respectively. There was a relationship between ergonomic risks and skeletal
and muscular dysfunction with statistically significant (p < 0.05)
To provide guidelines for preventing skeletal and muscular dysfunction, the garages
should arrange training about ergonomic and appropriate and correct working postures.
Keywords: Ergonomic/ Work-related musculoskeletal disorders (WMSDs)/ Automotive Repair Shops
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อู่ซ่อมรถยนต์เป็นกิจกรรมที่มีจานวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศมีลักษณะการทางาน คือ การต่อ การ
ประกอบ และการซ่อมบารุงรถยนต์ หรือที่มีการดาเนินการซ่อมส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยนต์ เช่น การซ่อมเครื่องยนต์
การซ่อมช่วงล่างของรถยนต์ การเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องยนต์ (คงชลาช เทศะแพทย์, 2557) ซึ่งมีสภาพแวดล้อม
ในการทางานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนงานทั้งทางด้านจิตวิทยา ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเคมี และ
ด้านการยศาสตร์ โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านการยศาสตร์ ได้แก่ ลักษณะงานที่เกิดจากท่าทางทางานที่ไม่เหมาะสม
วิธีการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง การปฏิบัติที่ซ้าซาก และความไม่สัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานที่ทา (วริยา เคนทวาย
และคณะ, 2562)
ลักษณะการทางานในอู่ซ่อมรถยนต์ที่มีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานเกิดขึ้นได้ จากหลายสาเหตุจากการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น งานที่หนักเกินกาลัง ท่าทางที่ไม่เหมาะสม ท่าทางการทางานที่มีการเอื้อมหยิบ
สิ่งของ เช่น การก้ม การเงย การนอน การเอี้ยวตัว และการบิดข้อมือในการทางาน ซึ่งเป็นการใช้แรงอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลานานอาจส่งผลให้เกิดอาการปวดตามตาแหน่งต่าง ๆ โดยเฉพาะบริเวณ หลังส่วนบน หลังส่วนล่าง เป็น
สาเหตุทาให้เกิดอาการปวดตามตาแหน่ง ต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นท่าทางที่ไม่เหมาะสมส่งผลทาให้เกิดอาการปวด
ของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเนื่องจากการทางาน Work-Related Musculo Skeletal Disorders (WMSDs)
เกิดจากการยกเคลื่อนย้ายของที่มีน้าหนักมากด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและทางานในท่าทางที่ไม่เหมาะสม หรือฝืน
ธรรมชาติ นั่งหรือยืนติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งลักษณะการทางานดังกล่าว ทาให้เกิดความผิดปกติของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ เช่น ความเมื่อยล้า อาการอักเสบของกล้า มเนื้อ และอาการปวดหรือเหน็บชาได้ (สถาบันส่งเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานองค์การมหาชน, 2562) หรือแม้แต่พนักงานช่างทั่วไป
ได้แก่ ช่างเคาะ ช่างปะผุ ช่างประกอบ ช่างเชื่อม ที่มีการสัมผัสปัจจัยอันตรายทางการยศาสตร์ จากท่าทางการ
ทางาน เช่น งานที่มีการก้มหลัง งานบิดเอี้ยวตัว หรือการทางานในท่าทางซ้าซาก และไม่เหมาะสมส่งผลทาให้
กล้ามเนื้ออ่อนล้า อีกทั้งทาให้หมอนรองกระดูกถูกกดทับและเกิดการเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการปวดหลัง
ได้ ข้อมูลการเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อโดยองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International
Labour Organisation: ILO) รายงานว่าอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ เนื่องจากการทางานเป็น
โรคที่พบเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 38 ของการเจ็บป่วยทั้งหมด และจากสถิติการเกิดอาการผิดปกติทางระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อในต่างประเทศ พบว่า มีความเสี่ยงสูงถึง 539,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 และสาหรับใน
ประเทศไทยจากข้อมูลสานักงานสถิติแห่งชาติปี 2561 พบว่า ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของระบบโครงร่า งและ
กล้ามเนื้อ จานวน 114,578 ราย คิดเป็นอัตราการป่วยต่อประชากรแสนรายเท่ากับ 189.37 โดยมีแนวโน้มเพิ่มมาก
ขึ้นทุกปี และพบว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ จากการทางานมากถึง 1.4 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 43.4 (กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข, 2561)
ท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานซ่อม
บารุงยานยนต์ โดยใช้ Rapid Entire Body Assessment (REBA) พบว่า ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสม และการ
ทางานซ้า ๆ เป็นปัจจัยหลักในการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในพนักงานซ่อมบารุงยายนต์
(Abdullah, et al., 2020) และนอกจากนี้ยังพบว่าอาการปวดเมื่อยระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเนื่องจากการ
ทางาน ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ในอาชีพที่มีลักษณะการทางานซ้า ๆ เช่น ก้ม ๆ เงย ๆ หรือนั่ง/ยืนนาน ๆ ได้แก่
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม คนทางานในสถานประกอบการ หรือโรงงานกลุ่มบุคลากรในโรงพยาบาล กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
กลุ่มอาชีพ กรีดยางพารา กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กลุ่มพนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มแรงงานทาไม้กวาด และ
กลุ่มคนงานซ่อมรถยนต์ (กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงาน, 2562) จะเห็นได้ว่าปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์
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เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสาคัญทาให้คนงานเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทางานได้ ซึ่งกลุ่มคนงานซ่อม
รถยนต์เป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งที่มีความเสี่ยงดังที่กล่าวมาแล้วขั้นต้น ตลอดจนยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาลักษณะ
ท่า ทางการทางานที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางใช้ ในการศึ กษาในกลุ่ มคนงานอู่ ซ่อ มรถยนต์ ซึ่ง ยัง ไม่ค่ อ ยมี
การศึกษามากนัก
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประเมินท่าทางการทางาน และประเมินอาการผิดปกติของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา แล้วนาค่า ที่ได้จากการประเมินไป
วิเคราะห์ผลหาระดับความเสี่ยงท่าทางการทางาน และระดับความรุนแรงของอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานนาไปสู่การหาแนวทางในการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากท่าทางการทางานของ
คนงานให้มีความเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อประเมินความเสี่ยงท่าทางการทางานของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
2. เพื่อประเมินอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับ อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- น้าหนัก
- ส่วนสูง
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
2. ข้อมูลการทางาน
- ลักษณะการทางาน
- การทางานซ้า ๆ
- การยกของหนัก
- การบิดเอี้ยวตัว
- การเอื้อมหยิบของ
- ระยะเวลาในการทางาน
- ประสบการณ์การทางาน
3. ระดั บ ความเสี่ ย งท่ า ทางการท างานของ
คนงานในอู่ซ่อมรถยนต์

ตัวแปรตาม
1. อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อ (WMSDs)
2. ความรุนแรงของอาการผิดปกติระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ (WMSDs)

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ กลุ่มคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ จานวน 102 คน อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ จานวน 86 คน อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอบเขตระยะเวลา คือ เดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
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ขอบเขตพื้นที่ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรต้น
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
1) เพศ
2) อายุ
3) น้าหนัก
4) ส่วนสูง
5) สถานภาพ
6) ระดับการศึกษา
2. ข้อมูลการทางาน
1) ลักษณะการทางาน
2) การทางานซ้า ๆ
3) การยกของหนัก
4) การบิดเอี้ยวตัว
5) การเอื้อมหยิบของ
6) ระยะเวลาในการทางาน
7) ประสบการณ์การทางาน
3. ระดับความเสี่ยงท่าทางการทางานของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์
ตัวแปรตาม
1. อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (WMSDs)
2. ความรุนแรงของอาการผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (WMSDs)
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
คือ คนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ที่ทากิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จานวน 102 คน เก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
ค านวณขนาดตั ว อย่ า งจากการค านวณโดยใช้ สู ต รของเครซี่ แ ละมอร์ แ กน (Krejcie and Morgan)
กาหนดค่าระดับความคาดเคลื่อนการสุ่มตัวอย่าง 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 86 คน
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ทางานอยู่ในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา, ลักษณะของการทางานเป็นการซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างของเครื่องยนต์, ระยะเวลาของการ
ทางานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป เนื่องจากเป็นระยะเวลาการทางานที่อาจส่งผลต่ออาการปวดเมื่อยร่างกาย และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มกี ารยินยอมให้ข้อมูลกับผู้วิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1) แบบประเมินความเสี่ยงท่าทางในการทางาน RapidEntire body Assessment (REBA) เป็นแบบ
ประเมินที่ใช้ในการประเมินท่าทางขณะทางานในลักษณะท่าทางที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วหรืองานที่ไม่อยู่กับที่ของ
คนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ที่มีลักษณะการทางานแบบเคลื่อนไหวซ้าซาก เช่น การยืนนาน ๆ การทางานซ้า ๆ การยก
ของหนัก การบิดเอี้ยวตัวหรือมีการเอื้อมตัว จึงใช้แบบประเมิน Rapid Entire Body Assessment (REBA) ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 15 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินส่วนคอ (Neck) ขั้นตอนที่ 2 การประเมินส่วนลาตัว (Trunk)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินส่วนขา (Legs) ขั้นตอนที่ 4 ประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม A ขั้นตอนที่ 5 แรงที่ใช้หรือ
ภาระงาน (Force/Load) ขั้นตอนที่ 6 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม A ขั้นตอนที่ 7 การประเมินแขนส่วนบน (Upper
arm) ขั้นตอนที่ 8 การประเมินแขนส่วนล่าง (Lower arm หรือ forearm) ขั้นตอนที่ 9 การประเมินข้อมือ (Wrist)
ขั้นตอนที่ 10 การประเมินคะแนนของท่าทางในกลุ่ม ขั้นตอนที่ 11 การประเมินการจับยึดวัตถุ (Coupling) ขั้นตอน

683

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ที่ 12 การสรุปคะแนนรวมในกลุ่ม B ขั้นตอนที่ 13 การประเมินการเคลื่อ นไหวและกิจ กรรมของงาน ขั้นตอน
ที่ 14 การหาค่าคะแนน C และขั้นตอนที่ 15 การหาค่าคะแนนความเสี่ยงรวมและการสรุปผลคะแนน และการแปล
ผลประเมินระดับความเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 1 คะแนน (ความเสี่ยงระดับเล็ก น้อย), 2-3 คะแนน (ความเสี่ยง
ระดับต่า), 4-7 คะแนน (ความเสี่ยงระดับปานกลาง), 8-10 คะแนน (ความเสี่ยงระดับสูง) และ 11-15 คะแนน
(ความเสี่ยงระดับสูงมาก) สรุปได้ว่า ตั้งแต่ 8-15 คะแนน ถือว่ามีความเสี่ยงที่ส่งผลต่ออาการผิดปกติของระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อ
2) แบบสอบถามอาการและความรุนแรงของความผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่วิเคราะห์
ร่วมกับแบบประเมินความรู้สึกปวดโดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลขเพื่อหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการไม่
ปวดและอาการปวด ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป คาถามแบบเลือกตอบและคาถามปลายเปิด จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ น้าหนัก ส่วนสูง สถานภาพ
และระดั บ การศึ ก ษา ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล การท างาน ค าถามแบบเลื อ กตอบและค าถามปลายเปิ ด จ านวน 8 ข้ อ
ประกอบด้วย ลักษณะการทางาน ระยะเวลาใน การทางาน ประสบการณ์การทางาน และท่าทางการทางาน แบ่ง
ออกเป็น การยืนนาน ๆ การทางานซ้า ๆ การยกของหนัก การบิดเอี้ยวตัว และการเอื้อมหยิบของไกลตัว ตอนที่ 3
อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (Nordic Musculoskeletal Questionnaire : NMQ) คาถามแบบ
เลือกตอบ จานวน 9 ข้อ ประกอบด้วย คอ ไหล่ หลังส่วนบน ข้อศอก หลังส่วนล่าง ข้อมือหรือมือ สะโพกหรือต้นขา
หัวเข่า และข้อเท้าหรือเท้า วิเคราะห์ร่วมกับแบบประเมินความรู้สึกปวดโดยใช้มาตรวัดความเจ็บปวดแบบตัวเลข
(Numerical rating scale : NRS) ไม่ปวดเลย (No Pain) เท่ากับ 0 คะแนน, ปวดเล็กน้อย (A little Pain) เท่ากับ 2
คะแนน, ปวดปานกลาง (Moderate) เท่า กับ 4 คะแนน, เริ่มมีอาการปวดมาก (Even more Pain) เท่า กับ 6
คะแนน, ปวดมาก (Most Pain) เท่ากับ 8 คะแนน และปวดมากที่สุด (Revere) เท่ากับ 10 คะแนน
การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้รับการอนุมัติการพิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่โครงการวิจัย UP-HEC 1.2/043/64 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โดยกลุ่มตัวอย่างได้รับคา
ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งข้อมูลจะถู กนาเสนอในภาพรวมเท่านั้นและ
จะทาลายข้อมูลหลังการวิจัยสิ้นสุด 1 ปี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ประสานงานกับพื้นที่ที่จะทาการวิจัย คือ เจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ และกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
อธิบายวัตถุประสงค์และชี้แจงกิจกรรมโครงการวิจัยให้ทราบ
2. เจ้าของพื้นที่ที่จะทาการวิจัยเซ็นใบยินยอมในการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการทาวิจัย
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยจากกลุ่มตัวอย่าง 86 คนบันทึกภาพท่าทางการทางาน แล้ว
นาไปประเมินท่าทางในการทางานด้วย Rapid Entire Body Assessment (REBA) ซึ่งประกอบไปด้วย 15 ขั้นตอน
4. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
5. นาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบประเมินและแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่จานวน ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อประเมินอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ และ ใช้สถิติไคสแควร์
(Chi-Square test) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05)
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด ร้อยละ 100.00 มีสถานภาพโสด จานวน 54
คน ร้อยละ 62.79 ระดับการศึกษาอาชีวศึกษาหรืออนุปริญญา จานวน 50 คน ร้อยละ 58.14 มีอายุ 16-25 ปี ร้อย
ละ 36.04 มีน้าหนัก 50-59 กิโลกรัม ร้อยละ 39.53 และส่วนสูง 166-170 เซนติเมตร ร้อยละ 34.88 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล (n = 86)
ข้อมูลส่วนบุคคล

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย/หย่าร้าง
แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
รวม
อายุ (ปี)
16 – 25
26 – 35
36 – 45
46 ขึ้นไป
̅
X = 31.58, S.D. = ± 10.38, Min = 17, Max =
60
รวม
น้าหนัก (กิโลกรัม)
50 – 59
60 – 69
70 – 79
80 ขึ้นไป
̅
X = 64.44, S.D. = ± 10.65, Min = 50, Max =
102
รวม
ส่วนสูง (เซนติเมตร)
156 – 160
161 – 165
166 - 170
171 ขึ้นไป
̅
X = 168.30, S.D. = ± 5.38, Min = 156, Max
= 185
รวม

86

100.00

54
30
1
1
86

62.79
34.89
1.16
1.16
100.00

5
11
15
50
5
86

5.81
12.80
17.44
58.14
5.81
100.00

31
25
22
8

36.04
29.06
25.58
9.32

86

100.00

34
31
10
11

39.53
36.04
11.63
12.80

86

100.00

11
24
30
21

12.80
27.90
34.88
24.42

86

100.00

เพศ
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2. ข้อมูลการทางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นงานซ่อมบารุง จานวน 43 คน ร้อยละ 50.00 งานอื่น ๆ เช่น
งานเปลี่ยนยางรถยนต์ จานวน 24 คน ร้อยละ 27.90 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างทางานเป็นเวลา 8 ชั่วโมง/วัน จานวน
70 คน ร้อยละ 81.40 น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน จานวน 12 คน ร้อยละ 13.95 และมีประสบการณ์การทางาน 1-10 ปี
จานวน 62 คน ร้อยละ 72.09 ประสบการณ์การทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 10 คน ร้อยละ 11.62 มีท่าทางการ
ทางานที่ต้องเอื้อมหยิบของไกลตัว จานวน 83 คน ร้อยละ 96.51 การบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน จานวน 79 คน ร้อย
ละ 91.86 การทางานซ้า ๆ ในท่า เดิมเป็นเวลานาน จ านวน 61 คน ร้อยละ 70.93 และยกของที่มีน้าหนัก 55
กิโลกรัมขึ้นไปจานวน 45 คน ร้อยละ 52.32 ตามลาดับ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้อมูลการทางาน
ข้อมูลการทางาน
ลักษณะงาน
งานซ่อมบารุง
งานเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องยนต์
งานตรวจเช็คเครื่องยนต์
งานอื่น ๆ เช่น งานเปลี่ยนยางรถยนต์
รวม
ระยะเวลาการทางาน (ชั่วโมง/วัน)
น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
8 ชั่วโมง
มากกว่า 8 ชั่วโมง
X̅ = 7.87, S.D. = ± 0.50, Min = 6, Max = 9
รวม
ประสบการณ์ทางาน (ปี)
น้อยกว่า 1 ปี
1 – 10
11- 20
มากกว่า 20 ปี
X̅ = 7.56, S.D. = ± 7.46, Min = 1, Max = 30
รวม
ท่าทางการทางาน
ทางานซ้า ๆ ในท่าเดิมเป็นเวลานาน
ยกของที่มีน้าหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป
การบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน
การเอื้อมหยิบของไกลตัวในขณะทางาน

จานวน (คน)

ร้อยละ

43
15
4
24
86

50.00
17.45
4.65
27.90
100.00

12
70
4

13.95
81.40
4.65

86

100.00

10
62
6
8

11.62
72.09
6.97
9.32

86

100.00

61
45
79
83

70.93
52.32
91.86
96.51

3. ในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดไหล่มากที่สุด จานวน 37 คน ร้อยละ 43.03 รองลงมา
คือ มีอาการปวดหลังส่วนล่าง จานวน 34 คน ร้อยละ 39.54 และมีอาการปวดคอ จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ
36.04 ส่วนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดหลังส่วนล่าง จานวน 38 คน ร้อยละ 44.19
รองลงมา คือ มีอาการปวดไหล่ จานวน 27 คน ร้อยละ 31.39 มีอาการปวดคอ และหลังส่วนบน จานวน 18 คน
ร้อยละ 20.93 (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ มี อ าการปวดและมี อ าการปวดในช่ ว ง 7 วั น ที่ ผ่ า นมา
และช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
อาการผิดปกติของ
ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
คอ
ไหล่
หลังส่วนบน
ข้อศอก
หลังส่วนล่าง
มือ/ข้อมือ
สะโพก/ต้นขา
หัวเข่า
ข้อเท้า/เท้า

มีอาการปวด
จานวน (ร้อยละ)
ช่วง 7 วัน
ช่วง 12 เดือน
ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา
31 (36.04)
18 (20.93)
37 (43.03)
27 (31.39)
19 (22.09)
18 (20.94)
7 (8.13)
12 (13.95)
34 (39.54)
38 (44.19)
18 (20.93)
12 (13.95)
7 (8.15)
9 (10.46)
13 (15.12)
13 (15.12)
14 (16.27)
15 (17.44)

ไม่มีอาการปวด
จานวน (ร้อยละ)
37 (43.03)
22 (25.58)
49 (56.97)
67 (77.92)
14 (16.27)
56 (65.12)
70 (81.39)
60 (69.76)
57 (66.29)

4. ระดับความรุนแรงของอาการผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีอาการ
ปวดในระดับปานกลาง ได้แก่ หลังส่วนล่าง จานวน 42 คน ไหล่ จานวน 36 คน และคอ จานวน 27 คน ร้อยละ
48.83, 41.86 และ 31.39 ตามลาดับและมีอาการปวดในระดับเล็กน้อย ได้แก่ ไหล่ จานวน 26 คน และคอ จานวน
20 คน ร้อยละ 30.23 และ 23.25 ตามลาดับ ส่วนที่ไม่มีอาการปวดเลย ได้แก่ สะโพกหรือต้นขา จานวน 70 คน
ข้อศอก จานวน 67 คน และหัวเข่า จานวน 60 คน ร้อยละ 81.39, 77.90 และ 69.76 ตามลาดับ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวด
อาการ
ผิดปกติ
ของระบบ
โครงร่าง
และ
กล้ามเนื้อ
คอ
ไหล่
หลังส่วนบน
ข้อศอก
หลังส่วนล่าง
มือ/ข้อมือ
สะโพก/ต้นขา
หัวเข่า
เท้า/ข้อเท้า

(0)
ไม่ปวด
จานวน
(ร้อยละ)
37 (43.03)
22 (25.58)
49 (56.97)
67 (77.90)
14 (16.27)
56 (65.11)
70 (81.39)
60 (69.76)
57 (66.29)

ระดับความรุนแรงของอาการเจ็บปวด
(4)
(6)
(2)
(8)
ปวดปาน เริ่มมีอาการ
ปวดเล็กน้อย
ปวดมาก
กลาง
ปวดมาก
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
20 (23.25) 27 (31.39)
2 (2.32)
0 (0.00)
26 (30.23) 36 (41.86)
2 (2.32)
0 (0.00)
16 (18.60) 16 (18.60)
5 (5.81)
0 (0.00)
9 (10.46)
8 (9.30)
2 (2.32)
0 (0.00)
17 (19.76) 42 (48.83) 12 (13.95)
1 (1.16)
17 (19.76) 9 (10.46)
3 (3.48)
1 (1.16)
9 (10.46)
5 (5.81)
2 (2.32)
0 (0.00)
12 (13.95) 12 (13.95)
2 (2.32)
0 (0.00)
17 (19.76) 12 (13.95)
0 (0.00)
0 (0.00)

(10)
ปวดมาก
ทีส่ ดุ
จานวน
(ร้อยละ)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)
0 (0.00)

5. การประเมินท่าทางทั่วร่างกายแบบรวดเร็ว (REBA) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีท่าทางการทางานที่
ความเสี่ยงสูง (ระดับ 4) จานวน 42 คน ร้อยละ 48.83 ท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงสูงมาก (ระดับ5) จานวน 30
คน ร้อยละ 34.88 และมีท่าทางการทางานที่ความเสี่ยงปานกลาง (ระดับ3) จานวน 14 คน ร้อยละ 16.27 (ตารางที่
5)
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของคะแนนการประเมินท่าทางทั่วร่างกายแบบรวดเร็ว(REBA)
ระดับ

คะแนน

3

4-7

4
5

8 - 10
11 ขึ้นไป

การดาเนินการ
ความเสี่ยงปานกลางควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและต้องมีการ
ปรับปรุง
ความเสี่ยงสูงควรวิเคราะห์เพิ่มเติมและควรรีบปรับปรุง
ความเสี่ยงสูงมากควรปรับปรุงทันที

จานวน

ร้อยละ

14

16.27

42
30

48.83
34.88

6. สาหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อโดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-Square test) พบว่าท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยง
สูง และความเสี่ยงสูงมากมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ของความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
จานวนอาการผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อ (ร้อยละ)
อาการผิดปกติ
อาการปกติ
เสี่ยงปานกลาง
1 (1.20)
13 (15.10)
เสี่ยงสูง
20 (23.30)
22 (25.60)
เสี่ยงสูงมาก
14 (16.30)
16 (18.60)
รวม
35 (40.70)
51 (59.30)
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05
ความเสี่ยง
ทางการยศาสตร์

X2

p-value*

7.808

0.02

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาเรื่อง การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและ
กล้ามเนื้อของคนงานในอู่ซ่อมรถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลคะแนนการประเมินท่าทางทั่วร่างกายแบบรวดเร็ว
การประเมินท่าทางทั่วร่างกายแบบรวดเร็วของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่า มีความเสี่ยงสูงควรรีบดาเนินการ
ปรับปรุงลักษณะท่าทางการทางานมากที่สุ ดร้อยละ 48.83 เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมีอิริยาบถหรือท่าทางการทางาน
แบบอยู่กับที่ และเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วที่ไม่เหมาะสม เช่น การทางานซ้า ๆ ในท่าเดิม การบิดเอี้ยวตัวขณะทางาน
และการเอื้อมหยิบของไกลตัวขณะทางาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อับดุลลาห์ (Abdullah, et al., 2020) ที่
ได้ศึกษาท่าทางการทางานที่มีความเสี่ยงต่ออาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในกลุ่มพนักงานซ่อม
บารุงยานยนต์ โดยใช้ Rapid Entire Body Assessment (REBA) พบว่า ท่าทางการทางานที่ไม่เหมาะสมและการ
ทางานซ้า ๆ เป็นปัจจัยหลักในการเกิดความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
2. ข้อมูลอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อและระดับ ความรุนแรงของอาการเจ็บปวด
อาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในช่วง 7 วัน ที่ผ่านมา พบว่า มีอาการปวดมากที่สุด
ได้แก่ ไหล่ ร้อยละ 43.03 หลังส่วนล่าง ร้อยละ 39.54 และคอ ร้อยละ 36.04 และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมามีอาการ
ปวดมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ หลั ง ส่ ว นล่ า ง ร้ อ ยละ 44.19 ไหล่ ร้ อ ยละ 31.39 และคอกั บ หลั ง ส่ ว นบน ร้ อ ยละ 20.93
ตามลาดับซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โมราดิ (Moradi, 2017) ศึกษาการประเมินความผิดปกติของระบบโครงร่าง
และกล้ า มเนื้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท างาน (WMSDs) เก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ แ บบสอบถาม Nordic Body Map
questionnaires พบว่าใน ช่วง 7 วันที่ผ่านมาและช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ช่างยนต์มี อาการปวดเอว ร้อยละ 64.6
ปวดหลัง ร้อยละ 62.6 ปวดไหล่ ร้อยละ 42.5 และปวดคอ ร้อยละ 39.4 และงานวิจัยของรัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม
(2560) ที่ได้ศึกษาการปรับปรุงสภาพงาน โดยใช้หลักการยศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเสี่ยงบริเวณหลัง
ส่วนล่างในพนักงานแผนกลอกยางของโรงงานยางพาราแผ่นรมควันแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีอาการปวด
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บริเวณต่าง ๆ ของร่างกาย จาแนกตามอวัยวะและระยะเวลาที่เริ่มมีอาการปวดบริเวณของหลังส่วนล่างและบ่าหรือ
ไหล่ ส่วนมากเริ่มมีอาการปวด 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนที่มากกว่าในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (หลังส่วนล่าง 85.71
: 14.29, บ่า/ไหล่ 61.54 : 38.46) แสดงให้เห็นว่าเป็นการบาดเจ็บสะสมของกล้ามเนื้อส่งผลให้มีอาการปวดเรื้อรัง
ส่วนระดับความความรุนแรงของอาการผิดปกติระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ พบว่า มีอาการปวดระดับ ปานกลาง
ได้แก่ หลังส่วนล่าง ร้อยละ 48.83 ไหล่ ร้อยละ 41.86 และคอ ร้อยละ 31.39 และมีอาการปวดระดับเล็กน้อย ได้แก่
ไหล่ ร้อยละ 30.23 และคอ ร้อยละ 23.25 ส่วนที่ไม่มีอาการปวดเลย ได้แก่ สะโพกหรือต้นขา ร้อยละ 81.39
ข้อศอก ร้อยละ 77.90 และหัวเข่า ร้อยละ 69.76 เนื่องจากในงานลอกยางจะต้องมีการก้มและเอี้ยวตัวซ้า ๆ
ตลอดเวลาการทางานซึ่งในระยะเวลาการทางานที่ยาวนาน แม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาในการพักระหว่างการทางานแต่
อาจพบการบาดเจ็บสะสมในระยะยาว
3. ความเสี่ยงทางการยศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางการยศาสตร์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ
พบว่าความเสี่ยงท่าทางการทางานมีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบโครงร่าและกล้ามเนื้อ จานวนโดย ร้อย
ละ 40.70 ความเสี่ยงท่าทางการทางานระดับสูง (ระดับ 4) มีอาการผิดปกติ จานวน 20 คน ร้อยละ 23.30 ส่วน
ความเสี่ยงท่าทางการทางานระดับสูงมาก (ระดับ 5) มีอาการผิดปกติ จานวน 14 คน ร้อยละ 16.30 และความเสี่ยง
ท่าทางการทางานระดับ ปานกลาง (ระดับ 3) จานวน 1 คน ร้อยละ 1.20 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ p < 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จุรีภรณ์ แก้วจันดา และสุนิสา ชายเกลี้ยง (2562) ที่ได้ศึกษาการประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพที่เกี่ยวกับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในหมู่คนงานแปรรูปมันฝรั่งทอดกรอบชนิดแผ่น ซึ่ง
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ (REBA) อยู่ในระดับสูงมาก (ระดับ 4) ร้อยละ 77.57 และระดับสูง (ระดับ
3) ร้อยละ 19.63 พบว่า คนงานมีอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในระดับปานกลางถึงระดับสูงมาก
(ระดับ 2 ถึงระดับ 4) มีอาการปวดหลัง ร้อยละ 11.21 แขนและขาส่วนล่าง ร้อยละ 9.35 แขนและขาส่วนบน ร้อย
ละ 8.41 และคอ ร้อยละ 4.66 และการประเมินปัจ จั ยเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ Risk Matrix ซึ่ง ใช้ แบบสอบถาม
เกี่ยวกับอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ (WMSDs) เทียบกับการประเมินความเสี่ยง ทางการย
ศาสตร์ (REBA)
ทั้งนี้การประเมิน REBA ดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์ก ารประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในการทางาน
เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งผลคะแนนที่ได้ออกมาเป็นเพียงความเสี่ยงของท่าทางการทางานในแต่ละขั้นตอน คะแนนต่าไม่ได้
หมายความว่างานนั้นไม่มีความเสี่ยงจากอันตรายด้านการยศาสตร์ แต่ในทางตรงกันข้ามคะแนนสูงก็มิใช่การยืนยัน
เสมอไปว่างานนั้นจะมีความรุนแรง เนื่องจากอาการผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก
การใช้ชีวิตประจาวันที่นอกเหนือจากการทางาน เช่น การเล่นกีฬา การนอนที่ผิดท่า และการมีโรคประจาตัว เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การวิจัยนี้เป็นแนวทางการป้องกันความผิดปกติของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในคนงานอู่ซ่อม
รถยนต์ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนสถานีงานและท่าทางการปฏิบัติงานตลอดจน
ในกระบวนการอื่นให้เหมาะสม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจจะมีผลต่ออาการปวด เช่น จานวนระยะเวลาใน
การพัก รายได้ สภาพแวดล้อมในการทางาน เป็นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการยศาสตร์ในร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ เพื่อให้
ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายหรือเกิดการบาดเจ็บในระบบโครง
ร่างและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทางานซ่อมรถจักรยานยนต์
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การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้
เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง
Study of optimal ratio of Konjac powder and Aloe Vera extract in edible film
production for extending shelf life of Kluai Hom thong
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บทคัดย่อ
การทาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มที่สามารถช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษากล้วยหอมทอง โดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหางจระเข้ที่อัตราส่วน 0%, 10%, 25% และ 50% ปริมาตรต่อ
ปริมาตร ฟิล์มบุกที่เติมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น มีค่าต้านแรงดึงขาด ค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มเพิ่มขึ้น
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.05) อยู่ในช่วง 0.035 - 1.343 MPa และ 9.30% - 101.76%ตามลาดับ
ส่วนการละลายของฟิล์ม มีค่าลดลงเมื่ออัตราส่วนว่านหางจระเข้เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ 30.10, 31.89, 36.34 และ
61.36 ตามลาดับ และเมื่อนาฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้มาห่อกล้วยหอมทอง จากนั้นทดสอบการวัดค่าสีกล้วยโดย
CIE LAB โดยค่าสี L* a* และ b* ของกล้วยหอมทอง พบว่า ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีความสามารถใน
การช่วยยืดอายุกล้วยหอมทองได้ดีที่สุด ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ ที่ผลิตสามารถนาไปใช้ในการบรรจุผลไม้และ
ช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เป็นฟิล์มธรรมชาติและช่วยลดการใช้พลาสติกในการห่ออาหาร
คาสาคัญ : บุก / ว่านหางจระเข้ / ฟิล์มธรรมชาติ
Abstract
The purposes of this research were to study the optimal ratio of production of edible film
to extend the shelf life of the kluai hom-thong using diferent ratio of Konjac and Aloe vera at the
ratio of 50%, 25%, 10% and 0% (v/v). The results showed that adding aloe vera extract to Konjac
film significantly increased the tensile strength and elongation (p < 0.05) in the range of 0.035 - 1.343
MPa and 9.30 - 101.76%, respectively. However, the solubility of the edible film decreased when the
ration of Konjac powder and Aloe vera extract increased, which are in the range of 30.10 - 61. 36%.
The use of the edible film to extend the shelf life of kluai hom-thong storage was studied using
CIELAB color measurement. The results showed that the edible film in the ratio of 25% is the best
ratio to delay the change of kluai hom- thong’ s color. The edible film from Konjac powder
incorporated with aloe vera extract can be used to pack fruit and extend the shelf life of the kluai
hom-thong. The edible film is a natural film and alternative use of plastic in food packaging.
Keywords : Konjac / Aloe vera / natural film
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พลาสติกและโฟมที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเราอย่างไม่มีทางเลือกและ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวส่วนใหญ่ทาจากวัสดุสังเคราะห์ไม่สามารถย่อยสลายได้เองในเวลาอันสั้น
จึงเป็นสาเหตุของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการลดจานวนพลาสติกที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอาหารโดยใช้วัสดุอื่นที่มี
คุณลักษณะคล้ายพลาสติกแต่สามารถย่อยสลายหรือบริโภคได้จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีสมบัติที่
สาคัญ คือ สามารถใช้ห่อหุ้มอาหารใช้ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซและไอน้า (Abdou & Sorour, 2014, pp.189-
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193) อย่างเช่น ฟิล์มหรือสารเคลือบที่สามารถผลิตได้จากผลผลิตจากพืชและสัตว์ เช่น กลูเต็น เวย์โปรตีนและ
คอลลาเจน และจากโพลีแซคคาไรด์ เช่น แป้ง อะไมโลส และเชลลูโลส พัฒนาการของการผลิตฟิล์มจากโพลีแซคคา
ไรด์เป็นอีกทางหนึ่งที่ใช้ผลิตผลทางการเกษตรของประเทศที่มีปริมาณสูง เช่น ข้าวเจ้า มันสาปะหลังและบุก (Dias,
et al., 2011, pp.535-542)
ผู้จัดทาวิจัยจึงคานึงถึงความสาคัญในการผลิตฟิล์มที่ สามารถย่อยสลายได้โดยนาพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมี
คุณสมบัติในการขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ ผู้วิจัยจึงสนใจเลือกพืชในท้องถิ่น คือ บุกเนื้อทรายที่พบในอาเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาหัวบุกหรือแปรรูปเป็นผงบุกหรือผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้ (สุภาวดี แช่ม และภัทรา
ภรณ์ ศรีสมรรถการ, 2562) หัวบุกมีแป้งประมาณร้อยละ 67 มีโปรตีนร้อยละ 5-6 สารแป้งที่อยู่ในหัวบุกเรียกว่า
กลูโคแมนแนน (Auntariganon, 2000, pp.14-15) โดยกลูโคแมนแนน เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรตจัดเป็น เฮมิ
เซลลูโลส (hemicellulose) ซึ่งประกอบด้วยกลูโคส แมนโนสและฟรุคโตส มีลักษณะข้นหนืดเป็นใยอาหาร (dietary
fiber) มีน้าหนักโมเลกุลสูงมีความสามารถในการดูดซับน้าได้ดีมาก มีความหนืดมากที่สุดในกลุ่มใยอาหาร เป็นสารที่
ทาให้เกิดเจล สามารถทาให้เกิดเจลที่คงตัวต่อความร้อนได้ (thermo irreversible gel) นอกจากนี้กลูโคแมนแนนยัง
สามารถนามาผลิตเป็นฟิล์มย่อยสลายได้ (สุภาวดี แช่ม และภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ, 2562)
จากงานวิจัยก่อนหน้านี้พบว่า ว่านหางจระเข้ที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นยางเหลืองและเจลใสที่ มีอ งค์
ประกอบของโพลีแซคคาไรด์ ยังมีส่วนประกอบของไกลโคโปรตีน สารประกอบฟีนอลและฮอร์โมน (Kumar, &
Bhatnagar,2014) จากคุณสมบัติดังกล่าวของว่านหางจระเข้ถูกนามาใช้ในการยืดอายุการเก็บรักษาในผลิตผลหลาย
ชนิด (ชมพูนุท บัวเผื่อน และลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ , 2557) จากการศึกษาที่ผ่านมายังไม่เคยศึกษาการใช้เจลว่าน
จระเข้กับกล้วยหอมทอง
ดังนั้นผู้วิจัยและคณะต้องการที่จะการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิต
ฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาวเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมทองใน
จังหวัดกาแพงเพชรและเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถย่อยสลายได้เอง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้ เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษากล้วยหอมทอง
2. เพื่อศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของบุกผสมว่านหางจระเข้ในการผลิตฟิล์มบริโภคได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
กล้วยหอมทองโดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหางจระเข้ที่อัตราส่วน 0%, 10%, 25% และ 50% ปริมาตรต่อปริมาตร
วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม ความสามารถในการละลายของฟิล์ม และทดสอบสีของกล้วย
หลังจากการห่อด้วยฟิล์ม ทุกๆ 5 วันเป็นเวลา 15 วัน ด้วยโปรแกรม Color Grab
กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลิตฟิล์มบุกผสว่านหางจระเข้
โดยใช้อัตราส่วนบุกต่อว่านหาง
จระเข้ที่อัตราส่วน 0%, 10%,
25% และ 50% ปริมาตรต่อ
ปริมาตร

วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของ
แผ่นฟิล์ม
วัดความสามารถในการละลายของแผ่นฟิล์ม
ทดสอบสีของกล้วย ด้วยโปรแกรม Color
Grab
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิเคราะห์
ข้อมูลทาง
สถิติ
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สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ได้ออกแบบวิธีการผลิตฟิล์มธรรมชาติ สัมพันธ์กับหลักการเคมีสีเขียว เพื่อออกแบบให้ผลิตภัณฑ์
ที่ ไ ม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสามารถย่ อ ยสลายได้ เ อง การผลิ ต ฟิ ล์ ม ธรรมชาติ ส ามารถน ามาใช้ แ ทน
ถุงพลาสติกได้ เพื่อลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติดในการบรรจุอาหาร
1. การสกัดว่านหางจระเข้
1.1 เจลว่านหางจระเข้ถูกเตรียมตามวิธีการของ (Marpudi, et al., 2013) โดยเก็บใบว่านหางจระเข้
ที่สดใหม่
1.2 แยกเอาเปลือกชั้นนอกออก เอาแต่เจลที่อยู่ด้านใน นาเจลด้านในไปปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วจะได้
เจลเป็นน้าเมือกออกมา
1.3 กรองเอาเศษเส้นใยออก ให้เหลือแค่น้าเมือก
1.4 นาว่านหางจระเข้มาตวงในอัตราส่วนที่แตกต่างกันดังนี้ ว่านหางจระเข้ 5%, 10%, 25% และ
50% ปริมาตรต่อปริมาตร
2. การขึ้นรูปฟิล์ม
2.1 ผงบุกที่ได้ เตรียม 5.68 กรัม ต่อน้ากลั่น 300 มิลลิลิตร กวนด้วยเครื่องกวนแม่เหล็กเป็นเวลา 30
นาที ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
2.2 เมื่อกวนครบ 30 นาทีแล้วนามาปั่นด้วยเครื่องปั่น
2.3 เติมกลีเซอรีน ลงไป 1% เท่ากับ 10 มิลลิลิตรต่อปริมาณน้ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร
2.4 เติมเจลว่านหางจระเข้ที่เตรียมลงในเครื่องปั่นรวมกับบุก ตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ว่านหาง
จระเข้ 10% จะเติมว่านหางจระเข้ 100 มิลลิลิตร, 25% จะเติมว่านหางจระเข้ 250 มิลลิลิตร และ 50% จะเติมว่าน
หางจระเข้ 500 มิลลิลิตร
2.5 จากการผสมว่านหางจระเข้กับบุกแล้วปรับปริมาตรให้ครบ 1,000 มิลลิลิตรต่ออัตราส่วนในแต่ละ
สูตรด้วยการเติมน้ากลั่น
2.6 นาสารละลายบุกผสมว่านหางจระเข้เทลงถาดสแตนเลส ขนาด 30x42 เซนติเมตร
2.7 นามาอบที่ตู้อบลมร้อนเป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส
2.8 แกะแผ่นฟิล์มออกจากถาดสแตนเลสนาไปใส่ไว้ในโถดูดความชื้นเป็นเวลา 3 วัน
ตารางที่ 1 ปริมาณสารที่ใช้ในการขึ้นรูปฟิล์มในแต่ละอัตราส่วน

สูตรที่
บุก
บุกผสมว่านหางจระเข้ 10%
บุกผสมว่านหางจระเข้ 25%
บุกผสมว่านหางจระเข้ 50%

ปริมาณของ
ผงบุก
(กรัม)
5.68
5.68
5.68
5.68

ปริมาณกลีเซอรีน
(มิลลิลิตร)
10
10
10
10

ปริมาณน้ากลั่น
(มิลลิลิตร)

ปริมาณว่าน
หางจระเข้
(มิลลิลิตร)

1000
900
100
750
250
500
500
ดัดแปลงจาก ชมพูนท บัวเผื่อน (2559)

3. การทดสอบ
3.1 การศึกษาสมบัติทางกลของฟิล์ม
3.1.1 การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม
1. นาแผ่นฟิล์มมาตัด ให้มีขนาด 15x60 มิลลิเมตร โดยบริเวณขอบของฟิล์มต้องไม่มีรอย
ตาหนิจากการเตรียม
2. มีระยะห่างของหัววัดเท่ากับ 30 มิลลิเมตร และความเร็วของหัววัดเท่ากับ 30 มิลลิเมตร/
นาที
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3. วัดค่ า ต้า นแรงดึง ขาดและค่ า การยืดตั วของแผ่น ฟิล์ม โดยใช้ เครื่ องเรี ยกว่า Texture
analyzer
4. ทาการทดลองซ้า 3 ครั้ง
5. นามาคานวณค่าได้โดย
การต้านทานแรงดึง (แรง/พ.ท.ผิว) =

แรงดึงสูงสุดที่ฟิล์มทนได้

พื้นที่ผิว
ค่าการยืดตัว (%) = (ความยาวของฟิล์มเมื่อขาด - ความยาวของฟิล์มเริ่มต้น) X 100
ความยาวฟิล์มเริ่มต้น
3.1.2 ความสามารถในการละลายของฟิล์ม
1. นาฟิล์มที่ได้มาตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ เสร็จแล้วนามาชั่งน้าหนักเริ่มต้นของฟิล์มอย่างละเอียด
ด้วยเครื่องชั่ง 4 ตาแหน่ง
2. ใส่ลงในหลอดทดลองที่บรรจุน้ากลั่น 5 มิลลิลิตร และปิดฝาหลอดทดลอง
3. นาไปเขย่าด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ที่อุณหภูมิห้อง (25+5 องศาเซลเซียส)
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
4. นาชิ้นฟิล์มที่เหลือมาซับน้าให้แห้ง
5. เมื่อแห้งแล้วนาไปชั่งน้าหนักอย่างละเอียด
6. เมื่อชั่งเสร็จนาไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหรือจนกว่า
น้าหนักคงที่
7. นามาชั่งน้าหนักสุดท้ายที่แน่นอน
8. ทาการทดลอง 3 ซ้า
9. นาไปคานวณร้อยละของการละลายของฟิล์ม (Solubility) ดังนี้
ร้อยละการละลาย = (น้าหนักหลังอบเริ่มต้น - น้าหนักหลังอบคงที่) X100
น้าหนักหลังอบเริ่มต้น
3.2 การทดสอบคุณภาพของฟิล์มต่อการยืดอายุของกล้วยหอมทอง
3.2.1 ทดสอบสีของกล้วยหอมทอง
1. นาแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปได้และผ่านการดูดความชื้น 3 วัน มาตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด
กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร
2. นาแผ่นฟิล์มที่ตัดแล้วนามาเจาะรูด้วยเข็มมุด 100 เซนติเมตรต่อ 50 รู
3. นาแผ่นฟิล์มที่เจาะรูแล้วมาห่อกล้วยหอมทองโดยนาแผ่นฟิล์มมาห่อพันรอบกล้วยและ
พับปิดช่วงลอยต่อของฟิล์มไม่ให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นฟิล์ม
4. ทดสอบหาค่าสีกล้วยด้วยโปรมแกรมวิเคราะห์ค่าสีโดยใช้ โปรแกรม color grab รายงาน
ผลในระบบ CIE LAB ค่าสี L* a* และ b* โดยแกน L* จะบรรยายถึงความสว่าง (lightness) จากค่า +L* แสดงถึงสี
ขาว จนไปถึง -L* แสดงถึงสีดา แกน a* จะบรรยายถึงแกนสีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*) ส่วนแกน b* จะ
บรรยายถึงแกนสีจากน้าเงิน (-b*) ไปเหลือง (+b*) (วิชมณี ยืนยงพุทธกาล, 2559)
5. สังเกตและบันทึกผล โดยการนาไปวั ดค่าสีในทุกๆ 5 วัน บันทึกทั้งหมด 15 วันรายงาน
ผลในระบบ CIE LAB ค่าสี L* a* และ b*
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1. การศึกษาสมบัติเชิงกล และสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
1.1 การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม
วัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม โดยใช้เครื่อง เรียกว่า Texture analyzer
ทาการทดลองช้า 3 ครั้ง คานวณหาค่าต้านแรงดึงขาดและค่าร้อยละการยึดตัว ได้ผลดังตารางที่ 3
ค่าการต้านเเรงดึง (MPa)

2
1.8

การต้านแรงดึง (MPa)

1.6

1.343*

1.4
1.2
1
0.8
0.519*

0.6

0.369*

0.4
0.2

0.035.

0

AV 10%

บุก

AV 25%

AV 50%

สูตร

ภาพที่ 2 ค่าการต้านเเรงดึง
จากภาพ พบว่า ค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่ 10%, 25%, 50% มีค่าต้านแรงดึงขาดเท่ากับ 0.035, 0.369,
0.519 และ 1.343 ตามลาดับ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05

ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%EL)
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว (%EL)

120.00%

101.76%*

100.00%
80.00%
60.00%

43.75%*
34.72%*

40.00%
20.00%

9.30%

0.00%
บุก

AV 10%

AV 25%

AV 50%

สูตร

ภาพที่ 3 ค่าแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว
จากภาพ พบว่า ค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่
แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่ 10%, 25%, 50% มีค่าการยืดตัวของฟิล์มเท่ากับ 9.30, 34.72,
43.75 และ 101.76 ตามลาดับ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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1.2 การศึกษาความสามารถในการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
เมื่อคานวณหาค่าร้อยละของการละลายของฟิล์ม (Solubility) จากการหาค่าผลต่างของน้าหนัก
ก่อน และน้าหนักหลัง ทาการทดลอง 3 ซ้า

เปอร์เซ็นต์การละลาย

การละลายของฟิล์ม (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

61.363
36.348*

บุก

AV 10%

31.894*

30.105*

AV 25%

AV 50%

สูตร

ภาพที่ 4 ความสามารถในการละลายของฟิล์ม
จากภาพ พบว่า ค่าการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ฟิล์มบุก, ฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ที่ 10%, 25%, 50% มีค่าเท่ากับ 61.363, 36.348, 31.893 และ 30.105 ตามลาดับ แตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
1.3 ผลของอัตราส่วนฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการยึดอายุกล้วยหอมทอง ผลการห่อ
กล้วยด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
เมื่อนากล้วยหอมทองไปห่อ ด้วยฟิล์มหลังจากนั้นวัดค่าสี CIE LAB ในทุกๆ 5 วัน บันทึกทั้งหมด
15 วัน รายงานผลในระบบ CIE LAB ค่าสี L* a* และ b*

ภาพที่ 5 ผลการห่อกล้วยด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยค่าสี L*
ตัวอย่าง
ไม่ได้ห่อฟิล์ม
บุก
AV 10%
AV 25%
AV 50%

5 วัน
71.71
68.86
41.55
35.70
55.36

ค่าเฉลี่ยค่าสี L*
10 วัน
55.19
49.06
28.88
29.69
35.89

15 วัน
2.08
5.28
3.08
12.86
3.39

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าสี L* แสดงค่าความสว่างของสีเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทอง
ทั้ง 5 สูตร คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25%
และฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50%) พบว่า ค่าความสว่างสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน
ค่าความสว่างของกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าสว่างมากที่สุด รองลงมาคือ ห่อด้วย
ฟิล์มบุก ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50% ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10% และ ไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มตามลาดับ
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยค่าสี a*
ตัวอย่าง
ไม่ได้ห่อฟิล์ม
บุก
AV 10%
AV 25%
AV 50%

5 วัน
12.03
14.74
-18.38
-16.50
15.79

ค่าเฉลี่ยค่าสี a*
10 วัน
17.06
19.74
-3.10
-7.47
18.31

15 วัน
2.08
5.50
4.26
24.91
5.45

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยค่าสี -a* แสดงค่าสีเขียว เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทองทั้ง 5 สูตร
คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ 50%) พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสีเขียวของกล้วยหอม
ทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10% มีค่าสีเขียวมากที่สุด
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยค่าสี b*
ตัวอย่าง
ไม่ได้ห่อฟิล์ม
บุก
AV 10%
AV 25%
AV 50%

5 วัน
73.01
72.05
47.31
42.44
60.00

ค่าเฉลี่ยค่าสี b*
10 วัน
58.82
51.00
36.04
35.72
41.08

15 วัน
-0.27
-0.84
-1.81
23.66
2.14

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยค่าสี b* แสดงค่าสีเหลือง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยค่าสีของกล้วยหอมทองทั้ง 5 สูตร
คือ ไม่ได้ห่อฟิล์ม ห่อด้วยฟิล์มบุก (ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10%, ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% และฟิล์มบุก
ผสมว่านหางจระเข้ 50%) พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสีของกล้วยหอมทองที่
ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าสี สีเหลืองมากที่สุด รองลงมาคือ ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 50%
ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 10% ห่อด้วยฟิล์มบุก และไม่ได้ห่อด้วยฟิล์มตามลาดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
1. การวัดค่าต้านแรงดึงขาดและค่าการยืดตัวของแผ่นฟิล์ม
การศึกษาค่าการต้านเเรงดึงเป็นค่าแรงดึงสูงสุดที่ทาให้ฟิล์มตัวอย่างขาดหรือแยกออกจากกันเป็น 2
ส่วน ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการยืดขยายของฟิล์มตัวอย่าง เมื่อมีแรงดึงมา
กระทาจนกระทั่งฟิล์มขาดหรือแยกออกจากกัน โดยคานวณเป็นร้อยละอ้างอิงจากความยาวเริ่มต้น จากการทดลอง
พบว่า การต้านแรงดึงของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ โดยใช้อัตราส่วนในการเติมว่านหางจระเข้ที่แตกต่างกัน คือ
0% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.03 MPa 10% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.36 MPa 25% มีค่าการต้านเเรงดึง 0.51 MPa และ
50% มีค่าการต้านเเรงดึง 1.34 MPa พบว่า อัตราส่วนว่านหางจระเข้มีผลต่อการต้านแรงดึง โดยค่าการต้านแรงดึง
จะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของว่านหางจระเข้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเติมว่านหางจระเข้ ซึ่งโพลิเมอร์และความมีขั้วที่
เพิ่ม ขึ้นทาให้ความสามารถในการยึดติดกันสู งขึ้นด้วย เกิดการกระจายตัวอย่างสม่าเสมอของสารที่มีขั้วของสายโพลี
เมอร์ เช่น โพลิเมอร์ของแมนโนสในว่านหางจระเข้ ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการยึดติดกันของฟิล์มให้สูงขึ้น
โดยไปเพิ่มการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพันธะไฮโดรเจนและแรงไอออนิกมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี
เทียมดี และบวรรัตน์ บึ้งสลุง (2562) เมื่อฟิล์มมีความยึดติดกันและมีความแข็งแรงสูงมีผลต่อค่าการละลายน้าของ
ฟิล์มลดลง แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
ค่ า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารยื ด ตั ว ของฟิ ล์ ม บุ ก ผสมว่ า นหางจระเข้ บุ ก ที่ ไ ม่ ผ สมว่ า นหางจระเข้ 0% มี ค่ า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัว 9.30% บุกที่ผสมว่านหางจระเข้ AV 10% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 34.72% บุกที่ผสมว่าน
หางจระเข้ AV 25% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว 43.75% บุกที่ผสมว่านหางจระเข้ AV 50% มีค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว
101.76% พบว่า อัตราส่วนว่านหางจระเข้มีผลต่อค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว โดยค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวจะเพิ่มขึ้นตาม
อัตราส่วนของว่านหางจระเข้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพอลิแซคคาไรด์ในว่านหางจระเข้ เป็นสารที่ทาให้ข้นหนืดทาให้คงตัว
ดังนั้น พอลิแซคคาไรด์มีผลทาให้ปริมาณอะไมโลสสูงขึ้น จึงเกิดโครงสร้างร่างแหที่แข็งแรงมากขึ้น (กษิดิศ อิ่มประไพ
และคณะ, 2553) และลดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสายพอลิเมอร์ทาให้เพิ่มช่องว่างระหว่างโมเลกุลและ
โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้มากขึ้น จึงทาให้ฟิล์มมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งมีผลทาให้ค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว ของ
ฟิล์มเพิ่มขึ้น (ปิยนุสน์ น้อยด้วง และคณะ, 2558) แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความเชื่อมั่น 0.05
2. ความสามารถในการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
การศึกษาพบว่า ปริมาณของว่านหางจระเข้มีผลต่ออัตราการละลายของฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้
จากการทดลองได้อัตราการละลายน้า ดังนี้ บุกที่ไม่ผสมว่านหางจระเข้ มีค่าการละลายของฟิล์ม 61.36% มีค่าสูง
ที่สุด บุกผสมว่านหางจระเข้ 10% มีค่าการละลายของฟิล์ม 36.34% บุกผสมว่านหางจระเข้ 25% มีค่าการละลาย
ของฟิล์ม 31.89% บุกผสมว่านหางจระเข้ 50% มีค่าการละลายของฟิล์ม 30.10% ฟิล์มบุกที่ผสมว่านหางจระเข้จะ
มีค่าการละลายของฟิล์มลดลงตามปริมาณอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของว่านหางจระเข้ การใช้ปริมาณว่านหางจระเข้
เพิ่มขึ้น ซึ่งโพลิเมอร์และความมีขั้วที่เพิ่มขึ้น ทาให้ความสามารถในการยึดติดกันสูงขึ้นด้วย เกิดการกระจายตัวอย่าง
สม่ าเสมอของสารที่ มี ขั้ ว ของสายโพลี เ มอร์ เช่ น โพลิ เ มอร์ ข องแมนโนสในว่ า นหางจระเข้ ก็ จ ะเป็ น การเพิ่ ม
ความสามารถในการยึดติดกันของฟิล์มให้สูงขึ้นเช่นกัน โดยไปเพิ่มการแลกเปลี่ยนกันระหว่างพันธะไฮโดรเจนและ
แรงไอออนิกมีความสอดคล้องกับงานวิจัย (ภาวิณี เทียมดี และบวรรัตน์ บึ้งสลุง , 2562) เมื่อฟิล์มมีความยึดติดกัน
และมีความแข็งแรงสูงมีผลต่อค่าการละลายน้าของฟิล์มลดลงแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตติที่ ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05
3. การวัดค่าสีของกล้วยหอมทอง
การวิเคราะห์ค่าสี ค่าสี L* a* และ b* ของกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่
อัตรา ส่วน 50%, 25%, 10% และ 0% วิเคราะห์ค่าสีโดยใช้โปรแกรม color grab และรายงานผลในระบบ CIE
LAB ค่าสี L* a* และ b* ค่า L* จะบรรยายถึงค่าสีขาวสว่าง (+L*) ไปถึงสีดามืด (-L*) ค่า a* จะบรรยายถึงค่า
สีจากเขียว (-a*) ไปจนถึงแดง (+a*) ค่า b* จะบรรยายถึงค่าสีน้าเงิน (-b*) ไปจนถึงเหลือง (+b*) การวิเคราะห์
ค่าสี L* a* และ b* ใช้โปรแกรม color grab และรายงานในระบบ CIE LAB พบว่า ค่าสีของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อ
ห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน พบว่า ฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานที่สุด โดยวั นที่
15 หลังจากการห่อฟิล์ม มีค่า L*=12.85 ค่า a*=1.20 ค่าสี b*=23.65 ลักษณะที่ปรากฏของสีกล้วยหอมทองยังคง
มีค่าสีเหลือง ซึ่งต่างจากกล้วยหอมทองที่ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้สูตรอื่น ลักษณะที่ปรากฏของกล้วยเป็น
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สีดาคล้าฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25% สามารถชะลอยืดอายุการเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วย (จริงแท้
ศิริพานิช, 2553) เนื่องจากการเติมว่านหางจระเข้สามารถชะลอการเพิ่มขึ้นของค่า L* a* และ b* (ชมพูนุท บัวเผื่อน
และลดาวั ล ย์ เลิ ศ เลอวงศ์ , 2557) ซึ่ ง บทบาทของจิ บ เบอเรลลิ น ในน้ าเมื อ กของว่ า นหางจระเข้ ท าให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของสีเขียวเป็นสีเหลืองช้าลง ชะลอการเปลี่ยนแปลงสีได้ เนื่องจากไปลดการสร้างเอทิลีน เมื่อเอทิลีนมี
การทางานได้น้อยลงจึงชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ได้ทาให้ผลิตผลมีการเปลี่ยนแปลงสีช้าลง (จริ งแท้ ศิริ
พานิช, 2553)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บ
รักษากล้วยหอมทอง พบว่า ฟิล์มที่ผลิตได้มีลักษณะสีเหลืองอ่อน ใส จากนั้นนาฟิล์มที่ผลิตได้ไปวิเคราะห์คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางกล จากการทดลองคุณสมบัติทางกายภาพ พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มาก
ขึ้น ความสามารถในการละลายของฟิล์มจะลดลง จากนั้นนาฟิล์มมาศึกษาสมบัติทางกล ได้แก่ การต้านทานแรงดึง
ขาด และค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัวของฟิล์ม พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มากขึ้น ทาให้ค่าต้านแรง
ดึงขาดเพิ่มมากขึ้น ส่วนค่าเปอร์เซ็นต์การยืดตัว พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนว่านหางจระเข้มากขึ้น ทาให้ค่า
เปอร์เซ็นต์การยืดตัวเพิ่มขึ้น เมื่อทดสอบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ที่มีผลต่อการ
ยืดอายุการเก็บรักษากล้วยหอมทองด้วยการวัดค่าสีของกล้วย พบว่า ค่าสี L*, a* และ b* ของกล้วยทั้ง 5 สูตร เมื่อ
ห่อด้วยฟิล์มผ่านไป 15 วัน ค่าสี L*, a* และ b* ของกล้วยหอมทองที่ ห่อด้วยฟิล์มบุกผสมว่านหางจระเข้ 25 %
สามารถชะลอการยืดอายุการเก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงสีของกล้วยหอมทอง ชะลอการลดลงของค่า L*, a* และ b*
ได้ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างฟิล์มบุกที่ผสมว่านหางจระเข้ 0%, 10% เเละ 50% ลักษณะที่ปรากฏของสี
กล้วยหอมทองยังคงเป็นสีเหลือง
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ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริก
จากเปลือกกล้วยหักมุกและคุณสมบัติทางเคมี
Study of optimal condition for extraction of pectin
with hydrochloric acid from Silver Bluggoe banana (Musa sapientum Linn.)
peel and chemical properties
ศิริลักษณ์ อ่อนน้อม1 สุดารัตน์ พรมเจียม1 ญาดา คดชีพ1 และปราณี เลิศแก้ว2
Siriluck Onnom1, Sudarat Promjiam1 Yada Khotcheep1 and Pranee Lertkaeo2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2อาจารย์โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยหักมุก ด้วยกรด
ไฮโดรคลอริก ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหักมุกและนาไปเปรีย บเทียบกับเพคติน
ทางการค้า โดยใช้ค่าพีเอชกรดไฮโดรคลอริกที่ 2 อุณหภูมิที่ใช้ คือ 60, 80 และ 95 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ คือ 60,
90 และ 120 นาที พบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยหักมุก ได้แก่ อุณหภูมิที่ 80
องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการสกัด 90 นาที ปริมาณร้อยละเพคตินสูงสุดเท่ากับ 7.02 ± 0.12 โดยน้าหนัก เมื่อนา
เพคตินที่สกัดด้วยเปลือกกล้วยหักมุกไปวิเคราะห์คุณสมบัติ พบว่า มีปริมาณร้อยละความชื้นเท่ากับ 8.00 ± 1.00
ปริมาณร้อยละเถ้าเท่ากับ 5.55 ± 0.39 ปริมาณร้อยละเมทอกซิลเท่ากับ 9.59 ± 1.35 ซึ่งจัดเป็นเพคตินประเภท
เมทอกซิลสูงและปริมาณร้อยละมิลลิกรัมของกรดกาแลคทูโรนิกเท่ากับ 63.08 ± 0.97 เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติ
กับเพคตินทางการค้า พบว่า เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหักมุกมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
สาคัญทางสถิติที่ระดับ (P>0.05) กับเพคตินทางการค้า
คาสาคัญ: กล้วยหักมุก / เพคติน / กรดไฮโดรคลอริก
Abstract
The objective of this research was to study the optimum conditions to extract pectin from
Silver Bluggoe banana peel using hydrochloric acid. The chemical properties of pectin extracted
from banana peels were studied and compared with commercial pectin. The pectin from banana
peel was extracted by hydrochloric acid at pH 2.0 at temperatures of 60, 80 and 95 °C. at various
extracting times (60, 90 and 120 min). It was found that the highest yield was 7.02 ± 0.12% by dry
weight which was obtained at extraction temperature 80 °C, extraction time 90 min. for the study
of pectin properties showed. that the percentage moisture content was 8 ± 1.0, the ash content
was 5.55% ± 0.39% the metoxyl percentage was 9.59 ± 1.35, which can be classified as high metoxyl
pectin and the percentage of galacturonic acid were 63.08 ± 0.97 when compared with commercial
pectin. However, pectin extraction from Hakmuk banana peel showed no significant difference at
the level (P>0.05) in coparison with commercial pectin.
Keywords: Silver Bluggoe / Pectin / hydrochloric acid
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“เพคติน” เป็นสารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ที่พบได้ทั่วไปในผนังเซลล์พืช สามารถพบได้ทั้งในผักและผลไม้
ทาหน้า ที่เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด ทาให้เกิดเจล ให้ค วามคงตัว และเป็นสารที่ใช้ ยึดเหนี่ยว ประกอบไปด้วย
กรดกาแลคทูโรนิก เมทิลกาแลคทูโรเนต และน้าตาลหลายชนิด ซึ่งกรดกาแลคทูโรนิก เป็นตัวบ่งบอกว่าเพคติน
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มีความบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดและสามารถบ่งบอกได้ว่า เพคตินที่ได้เป็นเพคตินชนิดไหน โดยดูได้จากปริมาณ
เมทอกซิ ล ที่ อ ยู่ ใ นกรดกาแลคทู โ รนิ ก โดยเพคติ น เป็ น ส่ ว นประกอบส าคั ญ ในชั้ น middle lamella (นวลกมล
อ านวยสิ น และคณะ, 2561) ซึ่ ง เพคติ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลายอย่ า ง เช่ น ใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมใ น
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยา และใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ในระดับอุตสาหกรรมเพคตินสกัดได้จากผลไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น เปลือกส้มและ
กากแอปเปิล ประเทศไทยมีการนาเข้าเพคตินมาปีหนึ่ง ๆ มีมูลค่าหลายแสนบาท เพื่อนามาใช้ในทางการแพทย์
เพราะเพคตินสามารถนามาประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ได้หลายอย่าง จึงนิยมนาไปผลิตยาแคปซูลและ
ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร อาจพบได้ในรูปของผลิตภัณฑ์แยม เยลลี่ ซึ่งอุตสาหกรรม
แยมถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีการนาเพคติ นมาใช้เป็นจานวนมาก โดยจะเติมเพคตินลงไปเพื่อทาให้แยมเกิดเจล
เนื่องจากผลไม้ที่ใช้ทาแยมนั้นมีปริมาณเพคตินไม่เพียงพอ โดยจะเกิดเจลเมื่อผสมน้าตาลในปริมาณที่พอเหมาะและมี
สภาพเป็นกรดที่เหมาะสม นอกจากนี้แยมและเยลลี่ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้าตาลสูง จึงสามารถใช้เพคตินเป็น
ส่วนผสมเพื่อ ทดแทนน้าตาลในแยมและเยลลี่ เพื่อให้มีป ริ มาณแคลอรี ต่า อีกทั้ง ยัง เป็นส่วนผสมในผลไม้ ก วน
ใช้เคลือบลูกกวาด ใช้ในอาหารแช่แข็งเพื่อลดการสูญเสียน้า ใช้ในการทาให้รูปทรงของผลิตภัณฑ์ดีขึ้น หรืออาจนา
เพคตินมาใช้ในการผลิตอาหารเพื่อสุขภาพก็ได้ ปกติแ ล้วราคาของเพคตินจะอยู่ที่ประมาณ 3,800 บาทต่อกิโลกรัม
ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตเพคตินเองได้ ซึ่งมีอยู่ในวงจากัดไม่เพียงพอต่อการนาไปใช้ โดยแหล่งผลิตเพคติน
ที่สาคัญ คือ ของเหลือจากพืชตระกูลส้ม แอปเปิล กากทานตะวัน และพืชชนิดอื่น ๆ (ธนาวรรณ สุขเกษม และ
ขวัญจิตต์ อนุกูลวัฒนา, 2559)
“กล้ ว ยหั ก มุ ก ” (Musa sapientum Linn.) เป็ น พื ช ที่ มี ถิ่ น ก าเนิ ด อยู่ ใ นแถบเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
สามารถนามาใช้เป็นอาหารและรับประทานได้ แต่ไม่นิยมนามาทานสด ๆ เพราะมีรสชาติฝาด ไม่หวาน จะต้องนามา
ผ่านความร้อน เช่น ต้ม ย่าง หรือปิ้งก่อนจึงจะมีเนื้อนิ่มและรสชาติอร่อยขึ้น แถมยังได้รับความนิยมนาไปเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตกล้วยฉาบอีกด้วย กล้วยหักมุกมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีนวลและไม่มีนวล ใน 1 เครือ จะมีกล้วย
ประมาณ 7 หวี หวีละ 12-15 ผล มีผลใหญ่ ปลายผลเล็กเรียว ผลมีรูปทรงเหลี่ยม เนื้อของผลเมื่อสุกจะมีสีเหลืองเข้ม
ฉ่า นิยมนาไปทาเป็นกล้วยปิ้ง เพราะทั้งสีสวยและอร่อย ประโยชน์และสรรพคุณของกล้วยหักมุกนั้นมีมากมาย เช่น
หัวปลีช่วยแก้โรคโลหิตจาง ลดระดับน้าตาลในเลือด และแก้โรคกระเพาะอาหารในลาไส้ , ยางช่วยในการห้ามเลือด
และช่วยสมานแผล, ผลดิบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและแก้ท้องเสียเรื้อรัง , ผลสุกช่วยเป็นยาระบายทาให้
ระบบขับถ่ายดีขึ้น สามารถบารุงร่างกาย และให้มีกาลังแข็งแรงด้วย (กาญจนา จันทร์สิงห์, 2563)
ในปัจจุบันผู้คนนิยมนาผลของกล้วยหักมุกมาใช้ประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลดิบซึ่งสามารถ
นาไปทาเป็นอาหารแปรรูปได้และยังสามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยเฉพาะการสกัดเพคติน
ซึ่งเพคตินสามารถพบได้ในบริเวณเปลือกหรือผนังของพืช ผัก ผลไม้ (พิมพ์เพ็ญ , ม.ป.ป.) ซึ่งจากการศึกษางานวิจัย
ต่าง ๆ จะเห็นได้ว่ากรดไฮโดรคลอริกมีคุณสมบัติในการสกัดดีกว่ากรดอื่น ๆ และยังนิ ยมใช้ในอุตสาหกรรมการสกัด
เพคตินด้วย (องอาจ เด็ดดวง, 2553) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้จึงได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของเปลือกกล้วยหักมุกและ
ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโดยใช้กรดไฮโดรคลอริกและศึกษาคุณสมบัติทางเคมี
ของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหั กมุก ซึ่งในงานวิจัยนี้นอกจากจะทาให้ทราบสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพ
คติ น จากเปลื อ กกล้ ว ยหั ก มุ ก และท าให้ ท ราบคุ ณ สมบั ติ ท างเคมี ข องเพคติ น จากเปลื อ กกล้ ว ยหั ก มุ ก แล้ ว
อาจเป็นแนวทางในการใช้เปลือกกล้วยหักมุกเป็นแหล่งผลิตเพคตินเพื่อเพิ่มการผลิตเพคตินและลดปริมาณการ
นาเข้าอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือกกล้วยหักมุก ในส่วน
ของบทความไม่จาเป็นต้องใส่เลขหน้า
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหักมุกและนาไปเปรียบเทียบกับ
เพคตินทางการค้า
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ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
- เปลือกกล้วยหักมุก จากหมู่บ้านปากคลองใต้ ต.นครชุม จ.กาแพงเพชร
- เปลือกกล้วยหักมุก จากหมู่บ้านเนินสาราญ ต.นครชุม จ.กาแพงเพชร
2. ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือก
กล้วยหักมุกและคุณสมบัติทางเคมี
3. ขอบเขตด้านเวลา
ในงานวิจัยนี้ ใช้เวลาในการทา 6 เดือน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือกกล้วยหักมุกและ
คุณสมบัติทางเคมี มีกรอบแนวคิดในการวิจัยปรากฏดังภาพที่ 1
- เปลือกกล้วยหักมุก
- อุณหภูมิ
- เวลา

- ปริมาณเพคตินที่สกัดได้
- คุณสมบัติทางเคมี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การเตรียมวัตถุดิบ (ดัดแปลงจาก นวลกมล อานวยสิน, 2561)
นาเปลือกกล้วยหักมุกตาบลนครชุมในระยะสุกมาล้างทาความสะอาด หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นนาไป
ล้างด้วยน้าสะอาดอีกหนึ่งครั้ง ตากแดดให้แห้ง แล้วนาไปปั่นให้ละเอียด เติม 95% เอทานอล ในอัตราส่วน 1:1
(w/v) เพื่อกาจัดสารที่ละลายได้ในเอทานอล (เพื่อให้ได้เพคตินที่บริสุทธิ์) โดยนาไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง บีบเอาเอทานอลออก ล้างเปลือกด้วยน้าสะอาดและบีบเอาน้าออก โดยล้าง
ซ้าอีก 2 ครั้ง นาตะกอนที่ผ่านการล้างมาอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส จนแห้ง แล้วชั่งน้าหนัก บดให้ละเอียด
การสกัดเพคติน (ดัดแปลงจาก ธานุวัฒน์ ลาภตนัศุภผล, 2556)
น าเปลื อ กกล้ ว ยหั ก มุ ก บดแห้ ง ที่ เ ตรี ย มไว้ ใ ส่ ล งในบี ก เกอร์ บี ก เกอร์ ล ะ 10 กรั ม เติ ม น้ ากลั่ น
ในอัตราส่วน 1:12 (w/v) ปรับ pH ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ pH 2 นาไปสกัดในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 60, 80, 95
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 60, 90, 120 นาที กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ชั้น แล้วนาเปลือกที่กรองได้ไปเติมน้ากลั่น
ในอัตราส่วน 1:12 (w/v) ปรับ pH ด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่ pH 2 นาไปสกัดอีกครั้ง กรองผ่านผ้าขาวบาง 1 ชั้น
นาสารละลายที่ได้ทั้งสองครั้งมารวมกัน ทาการตกตะกอนเพคตินโดยเติม 95% เอทานอล ในอัตราส่วนสารละลาย
ต่อเอทานอล 1:1 (v/v) ใช้แท่งแก้วผสมแรง ๆ ให้เข้ากัน จากนั้นตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 15 ชั่วโมง กรอง
แยกเอาตะกอนเพคตินผ่านผ้าขาวบางและนาไปกรองด้วยเครื่องกรองสุญญากาศ พร้อมทั้งล้างตะกอนเพคตินที่ได้
ด้ ว ย 95% เอทานอล จ านวน 3 ครั้ ง และล้ า งตะกอนเพคติ น ด้ ว ยอะซิ โ ตนความเข้ ม ข้ น 50% จ านวน
3 ครั้ ง น าตะกอนเพคติ น ที่ ไ ด้ อ บให้ แ ห้ ง ที่ อุ ณ หภู มิ 60 องศาเซลเซี ย ส น าไปบดให้ เ ป็ น ผง แล้ ว ชั่ ง น้ าหนั ก
นาเพคตินที่ได้มาหาค่าร้อยละของผลผลิต (% yield)
การวิเคราะห์คุณสมบัติของเพคติน
การวิเคราะห์ปริมาณความชื้น (ดัดแปลงจาก สุนันท์ วิทิตสิริ, 2557)
อบถ้วยกระเบื้องในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนน้าหนักคงที่ นาออกจากตู้อบเก็บใน
โถดูดความชื้น จนกระทั่งเย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง ชั่งน้าหนักผงเพคติน 1.0 กรัม ใส่ลงในถ้วยกระเบื้อง อบต่อที่
อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้าหนักคงที่ จากนั้นเก็บในโถดูดความชื้น จนกระทั่งเย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง
ชั่งน้าหนักที่หายไป จากนั้นคานวณหาร้อยละปริมาณความชื้น
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การวิเคราะห์ปริมาณเถ้า (ตามวิธีของ AOAC, 2006)
ชั่งถ้วยครูซิเบิล ใส่ผงเพคติน 1.5 กรัม เผาตัวอย่างจนหมดควัน ใส่ในโถดูดความชื้น จนกระทั่ง
เย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง นาไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ใส่ในโถดูดความชื้น
จนกระทั่งเย็นจนถึงอุณหภูมิห้อง ชั่งน้าหนักถ้วยครูซิเบิลรวมกับเถ้า จากนั้นคานวณหาปริมาณเถ้า
การวิเคราะห์หาปริมาณเมทอกซิล (พวงทอง และคณะ, 2541)
ชั่งผงเพคติน 0.1 กรัม เติมเอทานอล 99% 0.4 มิลลิลิตร, น้ากลั่น 20 มิลลิลิตร, ฟีนอล์ฟทาลีน
3 หยด ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ แล้วบันทึกปริมาตรของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (V1) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ 2 มิลลิลิตร เขย่าแรง ๆ ทิ้งไว้
15 นาที เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ 2 มิลลิลิตร เขย่าจนสีชมพูหายไป เติมฟีนอล์ฟทา
ลีน 3 หยด นาไปไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.5 โมลาร์ แล้วบันทึกปริมาตรของ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (V2) คานวณหาค่า degree of esterification (%DE)
การวิเคราะห์หาค่ากรดกาแลคทูโรนิก (ขนิษฐา เลิกชัยภูมิ, 2545)
ชั่งผงเพคติน 5 กรัม เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก -เอทานอล (กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร และเอทานอลเข้มข้น 60% ปริมาตร 100 มิลลิลิตร) ใช้แท่งแก้วคนประมาณ 10 นาที กรอง
และล้างกรดไฮโดรคลอริกด้วยเอทานอล ครั้งละ 15 มิลลิลิตร รวม 6 ครั้ง แล้วล้างด้วยสารละลายเอทานอล 60%
จนตะกอนไม่มีคลอไรด์ (ตะกอนที่เกิดขึ้นเป็นสีขาว) และล้างด้วยเอทานอลอีก 20 มิลลิลิตร นาไปอบที่อุณหภูมิ 60
องศาเซลเซี ยส 2 ชั่ วโมง 30 นาที ชั่ ง น้าหนักแห้ง แล้วบันทึกผล นาเพคตินที่ชั่ ง น้าหนั กแห้ง แล้ว มา 1 ใน 10
เติมเอทานอลปริมาตร 2 มิลลิลิตร และเติมน้าเดือดที่เย็นแล้วปริมาตร 100 มิลลิลิตร เขย่าจนได้สารละลายที่เป็น
เนื้อเดียวกัน เติมฟีนอล์ฟทาลีน 3 หยด ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนได้
ปริมาตรของด่างที่ใช้เท่ากับ (V1) เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้ น 0.1 โมลาร์ 2 มิลลิลิตร แล้วเขย่า
แรง ๆ ทิ้งไว้ 15 นาที เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.1 โมลาร์ ปริมาตร 20 มิลลิลิตร เขย่าจนไม่มีสีชมพู
เติมฟีนอล์ฟทาลีน 3 หยด ไทเทรตด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 0.1 โมลาร์ จนได้สีชมพูอ่อน ปริมาตร
ของด่างที่ใช้เท่ากับ (V2) จากนั้นคานวณหามิลลิกรัมของกรดกาแลคทูโรนิก
นาไปเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า
โดยใช้ ข้ อ ก าหนดมาตรฐานของเพคติ น ตามที่ The Joint / WHO Expert Committee on
Food Additive (JECFA) ได้ ก าหนดไว้ เ พื่ อ เปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข อง industrial-grade pectin, Lab &
pharmaceutical-grade pectin และ standard pectin ดังตารางที่ 1
ผลการวิจัย
ปริมาณเพคตินที่สกัดได้
การนาเปลือกกล้วยหักมุกแห้งจานวน 10 กรัม ไปสกัดเพคตินโดยใช้อุณหภูมิ ระยะเวลาแตกต่างกัน
คือ อุณหภูมิที่ 60, 80, 95 องศาเซลเซียส เวลา 60, 90, 120 นาที พบว่า ปริมาณผลผลิตของเพคตินที่สกัดได้จาก
เปลือกกล้วยหักมุกจะมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 5.05 ± 0.18 ถึง 7.02 ± 0.12 ซึ่งการสกัดเพคตินในเปลือกกล้วยหักมุก
ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที ได้ปริมาณเพคตินมากกว่าสภาวะอื่น ๆ คือ ร้อยละ 7.02 ± 0.12
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ร้อยละเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหักมุก
อุณหภูมิ

เวลา (นาที)
60
90
120
60 °C
5.05 ± 0.18
5.19 ± 0.28
6.92 ± 0.14
80 °C
5.92 ± 0.21
7.02 ± 0.12
6.05 ± 0.13
95 °C
6.13 ± 0.19
5.81 ± 0.22
6.07 ± 0.19
*ปริมาณเพคตินที่สกัดได้ในอุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ (P>0.05)
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จากผลการหาสภาวะที่เ หมาะสมของเพคตินจากเปลื อ กกล้ว ยหั ก มุก เนื่องจากอุณ หภู มิที่ 80 องศา
เซลเซียส เวลา 90 นาที ให้ปริมาณผลผลิตในการสกัดเยอะที่สุด เราจึงเลือกไปทาการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของ
เพคตินที่สกัดต่อไป
การวิเคราะห์คุณสมบัติของเพคติน
การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น
เมื่อนาเพคตินที่สกัดได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณความชื้นทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีปริมาณร้อยละ
ความชื้นเท่ากับ 8.00 ± 1.00
การวิเคราะห์หาปริมาณเถ้า
เมื่อนาเพคตินที่สกัดได้ไปทาการวิเคราะห์หาปริมาณเถ้าทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า มีปริมาณร้อยละ
เถ้าเท่ากับ 5.55 ± 0.39
การวิเคราะห์หาปริมาณเมทอกซิล
จากการนาปริมาตรของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการไทเทรตไปคานวณหาค่า
Degree of esterification (DE) และไปเทียบกับตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า DE กับปริมาณเมทอกซิล จะ
ได้ปริมาณเมทอกซิล ดังตารางที่ 3 โดยพบว่ามีปริมาณร้อยละเมทอกซิลเท่ากับ 9.59 ± 1.35
การวิเคราะห์หาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก
เมื่อนาเพคตินที่สกัดได้ไปทาการวิเคราะห์หาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่ามี
ปริมาณร้อยละมิลลิกรัมกรดกาแลคทูโรนิกเท่ากับ 63.08 ± 0.97
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของเพคตินที่สกัด
คุณสมบัติของเพคติน
ปริมาณความชื้น
ปริมาณเถ้า
ปริมาณเมทอกซิล
ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก

จานวนร้อยละ
8.00 ± 1.00
5.55 ± 0.39
9.59 ± 1.35
63.08 ± 0.97

การเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า
จากการตรวจสอบคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดได้เปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า ได้แก่ เพคติน
ระดั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม (Industrial grade) เพคติ น ระดั บ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ทางการแพทย์ (Lab &
pharmaceutical grade) และเพคตินมาตรฐาน (Standard) โดยดูตามข้อกาหนดมาตรฐานของเพคตินตามที่ The
Joint / WHO Expert Committee on Food Additive (JECFA) ได้ ก าหนดไว้ ซึ่ ง แสดงในตารางที่ 3 พบว่ า
เพคตินที่สกัดได้มีปริมาณกรดกาแลคทูโรนิก (% galacturonic acid) ใกล้เคียงกับเพคตินระดับโรงงานอุตสาหกรรม
(Industrial grade) ปริมาณเมทอกซิล (% methoxyl) แม้จะแตกต่างจากเพคตินทั้ง 3 ระดับ แต่ก็มีค่าอยู่ในช่วง
ของมาตรฐานของเพคตินที่กาหนด คือ การสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกจะได้ปริมาณเมทอกซิล ร้อยละ 9-11 ส่วน
ปริมาณเถ้า (% ash) และปริมาณความชื้น (% moisture) เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาที่กาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 แสดงให้เห็นว่าเพคตินที่สกัดได้มีคุณสมบัติอยู่ในช่วงที่พอจะรับได้
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเพคตินทางการค้า
คุณสมบัติ
Characteristics

1. (%) moisture
2. (%) ash

*โรงงาน
อุตสาหกรรม
Industrial
grade
pectin
4.26
3.59

*ห้องปฏิบัติการหรือ
ทางการแพทย์
Lab &
pharmaceutical

*เพคติน
มาตรฐาน
Standard
pectin

การทดลอง

4.81
2.23

2.0

8.00
5.55
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเพคตินทางการค้า (ต่อ)
คุณสมบัติ
Characteristics

*โรงงาน
อุตสาหกรรม
Industrial
grade
pectin
5.08
69.89

*ห้องปฏิบัติการหรือ
ทางการแพทย์
Lab &
pharmaceutical

*เพคติน
มาตรฐาน
Standard
pectin

การทดลอง

3. (%) methoxyl
6.29
>2.5
9.59
4. (%mg)
78.54
>65
63.08
galacturonic acid
*เพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหักมุกมีคุณสมบัติที่ไม่แตกต่างกันกับเพคตินมาตรฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ (P>0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากเปลือกกล้วยหักมุก พบว่า
เพคตินที่สกัดได้อยู่ในช่วงร้อยละ 5.05 ± 0.18 ถึง 7.02 ± 0.12 ซึ่งอุณหภูมิที่สกัดเพคตินได้มากที่สุด คือ 80 องศา
เซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุด หลังจากนั้นถึงจะเพิ่มอุ ณหภูมิมากขึ้นแต่ปริมาณเพคตินที่ได้กลับลดน้อยลง
ส่วนเวลาที่เหมาะสมในการสกัด คือ 90 นาที เนื่องจากช่วงเวลานี้สกัดเพคตินได้มากที่สุด ถึงแม้จะใช้เวลามากกว่านี้
ก็จะได้ปริมาณเพคตินใกล้เคียงกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและรวดเร็วจึงเลือกใช้เวลาดังกล่าว (ชวนิฏฐ์
สิทธิดิลกรัตน์ และคณะ, 2548) ส่วนเหตุผลที่เลือกใช้กรดไฮโดรคลอริกในการสกัด เพราะสารละลายที่เป็นด่างจะทา
ให้เกิดปฏิกิริยา β-elimination ซึ่งจะทาให้โมเลกุลของเพคตินถูกทาลายและสายโมเลกุลของเพคตินจะสั้นลง ดังนั้น
จึงนิยมใช้สารละลายที่เป็นกรดในการสกัดเพคติน ส่วนกรดที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการสกัดก็คือ กรดไฮโดรคลอริก
แม้ว่าปริมาณเพคตินที่สกัดได้จะไม่มากนัก แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินที่สกัดได้จากพืชบางชนิด พบว่า
มีปริมาณที่มากกว่า เช่น จากงานวิจัยของ สมฤทัย จิตภักดีบดินทร์ และอมราวดี จางวาง (2552) ได้ปริมาณเพคติน
ที่ ส กั ด จากเปลื อ กด้ า นในของมะนาวร้ อ ยละ 2.34 ± 0.05 ในขณะที่ ง านวิ จั ย ของ เอราวั ณ เบ้ า ทอง (2562)
ได้ปริมาณเพคตินที่สกัดจากเปลือกผลมะพร้าวร้อยละ 1.85 จากการศึกษาคาดว่าปริมาณผลผลิตที่ได้น้อยอาจจะ
เกี่ยวกับสายพันธุ์ของกล้วย ชนิดของพืชที่เรานามาใช้ในการสกัด สภาพแวดล้อมที่กล้วยเจริญเติบโต ซึ่งเราได้นา
กล้วยมาจากหลายพื้นที่ และอาจจะเกี่ยวกับการบ่มกล้วย รวมถึงขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบที่มีการล้างทาความ
สะอาดเปลือกกล้วยแรงเกินไปก็สามารถทาให้เพคตินหลุดออกได้ (องอาจ เด็ดดวง, 2553)
ความชื้น (moisture) เป็นค่าที่บ่งชี้ปริมาณน้าที่มีอยู่ในอาหาร เป็นสมบัติที่สาคัญมากที่สุดอย่า งหนึ่ง
ถ้ามีน้าอยู่ในปริมาณมาก จะทาให้มีสภาวะที่เหมาะสมกับการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทาให้ อาหารเน่าเสีย ซึ่งปริมาณ
ความชื้นของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหักมุก มีร้อยละเท่ากับ 8 ± 1.0 อย่างไรก็ตามถือเป็นค่าความชื้นที่อยู่
ในช่วงของมาตรฐานความชื้นของเพคติน คือ เพคตินจะต้องมีความชื้นที่ต่ากว่า 10% (Fishman et al., 2000)
เถ้า (ash) หมายถึง ส่วนของสารอนินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหาร โดยหลงเหลืออยู่ภายหลังจากการเผาไหม้
ปริมาณเถ้าบ่งบอกถึงแร่ธาตุที่ เจือปนอยู่ในเพคติน ซึ่งปริมาณเถ้าของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหักมุกมีร้อยละ
เท่ากับ 5.55 ± 0.39 เป็นปริมาณที่มากกว่าเพคตินทางการค้าเนื่องจากการเจือปนของสารอื่นที่ไม่ถูกเผาไหม้ อาจมี
สาเหตุมาจากขั้นตอนการล้างวัตถุดิบที่ไม่สะอาดมากพอ ทาให้มีสารแปลกปลอมหลงเหลื ออยู่ เช่น สี สารที่ให้รสขม
กรด น้ าตาล และสารอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ ใ นเปลื อ กกล้ ว ย หลั ง จากนั้ น เมื่ อ น าไปกรองต่ อ ด้ ว ยผ้ า ขาวบาง ท าให้ ส าร
แปลกปลอมเหล่านั้นปนเปื้อนไปกับเพคตินที่เราสกัดออกมา ทาให้ได้ปริมาณเถ้าสูง (องอาจ เด็ดดวง, 2553) อย่างไร
ก็ตามเพคตินที่สกัดได้มีปริมาณเถ้า ไม่เกินมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่กาหนด โดย
มาตรฐานกาหนดไว้ไม่เกิน 10% (เวธกา เช้าเจริญ และคณะ, ม.ป.ป.)
ปริมาณหมู่เมทอกซิล เป็นค่าที่ใช้บอกปริมาณหมู่เมทิลเอสเทอร์ที่ถูกขจัดออกจากเพคติน สามารถจาแนก
เพคตินออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เพคตินที่มีปริมาณหมู่เมทอกซิลสูง (High methoxy pectin : HMP) และเพคติน
ที่มีปริมาณหมู่เมทอกซิลต่า (low methoxy pectin : LMP) ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้ พบว่า เพคตินที่สกัดได้จาก
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เปลือกกล้วยหักมุกมีปริมาณเมทอกซิลร้อยละ 9.59 ± 1.35 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นวลกมล อานวยสิน และ
คณะ (2561) จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเพคตินจากเปลือกกล้วยหอมทองด้วยกรดไฮโดรคลอริกและ
กรดซิตริก ซึ่งการสกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริกได้ปริมาณเมทอกซิลร้อยละ 9-11 โดยเพคตินที่มีปริมาณหมู่เมทอก
ซิลมากกว่าร้อยละ 8.16 จัดเป็นเพคตินชนิดที่มีปริมาณหมู่เมทอกซิ ลสูง (High methoxy pectin : HMP) เพคติน
ชนิดนี้ต้องอาศัยน้าตาลและกรดในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อทาให้เกิดเจล (Yapo, 2009) เหมาะสาหรับใช้ในการทา
ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น แยม และเยลลี่ หรืออาหารที่มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม
ในการสกัดเพคติน ต้องคานึงถึงความบริสุทธิ์ของเพคติ นที่สกัดได้ สิ่งที่บอกความบริสุทธิ์ของเพคติน
คือ ปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกในเพคติน โดยในการหาปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกต้องเปลี่ยนหมู่เมทอกซิลกาแลค
ทูโรเนตให้เป็นกรดกาแลคทูโรนิกก่อน โดยการทาปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จึงจะได้ปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิกทั้งหมด (องอาจ เด็ดดวง, 2553) ทาให้ทราบว่าเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหักมุกมีปริมาณ
กรดกาแลคทูโรนิกร้อยละ 63.08 ± 0.97 เมื่อเปรียบเทียบกับเพคตินทางการค้า พบว่า มีปริมาณกรดกาแลค
ทูโรนิกน้อยกว่าหรือมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าเพคตินมาตรฐาน เนื่องจากเพคตินที่เราสกัดได้ใช้ เอทานอลในการ
ตกตะกอนเพียงอย่างเดียว จะได้สารที่ไม่ใช่เพคตินออกมาด้วย เช่น เฮมิเซลลูโลส รวมทั้งมีเถ้าปนมามาก ถ้าเรา
อยากให้เพคตินมีความบริสุทธิ์มากขึ้น เราควรทาการตกตะกอนด้วยเอทานอลพร้อมทั้งเติมกรดไฮโดรคลอริกความ
เข้มข้น 0.05 โมลาร์ เข้าไปด้วย แต่ถ้าเติมความเข้มข้นมากกว่านี้จะทาให้ได้ปริมาณเพคตินน้อยลงเช่นกัน (องอาจ
เด็ดดวง, 2553) นอกจากนี้ความบริสุทธิ์ของเพคตินที่สกัดได้ ยังขึ้นอยู่กับชนิดของผัก ความแก่อ่อนของพันธุ์ผลไม้
อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการสกัดเพคตินควรทาการศึกษาการสกัดด้วยวิธีอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อเป็นทางเลือกและลด
ขั้นตอนการสกัด
2. ควรปรับปรุงวิธีล้างตะกอนเพคตินให้มีคุณภาพ สี และความบริสุทธิ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น
3. ควรศึ ก ษาปริ ม าณเพคติ น จากพื ช ชนิ ด อื่ น ๆ ในประเทศไทยด้ ว ยเพื่ อ ให้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยครั้งต่อไป
สามารถนาไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การทาแยม เยลลี่
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การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคา
Determination of Antioxidant Activity and Total Phenolic
Compounds in Sacha lnchi shell tea
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจาก
ชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง ในการศึกษาลักษณะทางกายภาพ โดยใช้
โปรแกรม Color grab พบว่า สีของชาเปลือกถั่วดาวอินคา สูตรที่ 1, 2 และ 4 ให้สีน้าตาลส้ม สูตรที่ 3 ให้สีน้าตาล
แดง และสูตรที่ 5 ให้สีเขียวอมฟ้า การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการ DPPH assay พบว่า ชาเปลือกถั่วดาว
อินคาสูตรที่ 3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุ ด เท่ากับร้อยละ 36.12 ± 1.40 µg/ml การศึกษาสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด ด้วยวิธี Folin-Coiocalteu Colorimetic พบว่า ชาเปลือกถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3 มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูงที่สุดเท่ากับร้อยละ 12.83 ± 0.34 และ 12.49 ± 0.60 mg GAE/g ของน้าหนักแห้ง
จากการศึกษาครั้งนี้ทาให้ทราบว่า สูตรที่ดีที่สุดเหมาะแก่การนาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ คือ สูตรที่ 3
ซึ่งเป็นสูตรที่มีเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้เนื่องจากเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบ
แดงมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดสูง สามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดี ดังนั้น การบริโภคชาจากเปลือกถั่วดาว
อินคาเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมต่อการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่าง ๆ อันเกิดจากอนุมูลอิสระได้ เช่น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดหัวใจ
คาสาคัญ: ชา/ เปลือกถั่วดาวอินคา/ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ/ สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
Abstract
The objectives of this research were to study the antioxidant activity and total phenolic
compounds from five formulation s of Sacha lnchi shell tea in a single-serving tea bag. In the study
of physical characteristics using Color grab program, it was found that the color of the Sacha lnchi
shell tea formula 1, 2 and 4 were orange-brown, formula 3 was reddish brown, and formula 5 was
blue-green. Study of antioxidant activity by DPPH assay method showed that Sacha lnchi shell tea
formula 3 exhibited the highest antioxidant activity. with 36.12 ± 1.40 µg/ml. Study of all phenolic
compounds by Folin- Ciocalteu Colorimetic method showed that Sacha lnchi shell tea formula 1
and formula 3 had the highest total phenolic compounds at 12. 83 ± 0. 34 and 12. 49 ± 0. 60 mg
GAE/ g of dry weight. From this study, it was revealed that the best formula for use in health
promtion is formula 3 which contains Sacha lnchi shell tea and okra with high content of all
phenolic compounds to scavenge free radicals. Therefore, consumption of Sacha lnchi shell tea
could be an alternative way for health promotion and prevention of various diseases caused by
free radicals such as cancer, heart disease and coronary heart disease.
Keywords: Tea/ Sacha Inchi shell/ Antioxidant/ Phenolic
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับสองในตลาดโลก รองจากน้าดื่ม
โดยผลิตภัณฑ์ชาที่เป็นที่นิยมดื่มนั้นแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ ชาดา (Black Teas) ชาเขียว (Green Teas) และ
ชาสมุนไพร (Herbal Teas) ซึ่งชาแต่ละชนิดนั้นมีหลากหลายรสชาติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแหล่งปลูกแต่
ละแห่ง อย่างไรก็ตามประเภทของทั้งชาดาและชาเขียวที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในคุณภาพไปทั่วโลกนั้นมาจากแหล่ง
ปลูกใน 5 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ศรีลังกา และอินเดีย ส่วนประเภทของชาสมุนไพรนั้นเป็นการผสมสมุนไพร
เครื่ อ งเทศ ผลไม้ แ ห้ ง และดอกไม้ แ ห้ ง (นลิ น ทิ พ ย์ ต านานทอง และคณะ, 2547) ทั้ ง นี้ ผู้ ผ ลิ ต เน้ น สรรพคุ ณ ที่
หลากหลายของสมุนไพรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นกลิ่นและรสของชาสมุนไพร จึงขึ้นอยู่กับ
ประเภทของสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของชาสมุนไพรแต่ละประเภท พืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจนามาผลิตเป็น
เครื่องดื่มชานั่นก็คือ ถั่วดาวอินคา
ถั่วดาวอินคา มีถิ่นกาเนิดในแถบประเทศอเมริกาใต้บริเวณแถบประเทศเปรู พบเติบโต และแพร่กระจาย
ทั่วไปในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต่ 100 - 2,000 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ปัจจุบันถูกนาเข้ามาปลูกในแถบประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย (สานักงานเศรษฐกิจเกษตรพืชเศรษฐกิจ, 2559) ถั่วดาว
อินคามีสรรพคุณมากมาย อาทิเช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ความดัน
เลือดสูง ลดน้าหนักควบคุมระดับน้าตาลในเลือด บาบัดอาการหอบหืด อาการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ ลดความ
เสี่ยงจากโรคมะเร็ง ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลและป้องกันการแข็งตัวของเลือด เพิ่มพลังให้สมรรถภาพและ
เพิ่มความ สดชื่นให้ร่างกาย ลดอาการซึมเศร้า (ธนกฤต ศิลปธรากุล , 2559) และยังพบว่าในเปลือกถั่วดาวอินคามี
สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูง และพบสารประกอบฟีนอลิกที่โดดเด่น ได้แก่ 3,4-dihydroxy-benzaldehyde,
hydroxy-4-chromone และอนุพันธ์ สารเหล่านี้เป็นสารที่จาเป็นต่อร่างกายมนุษย์ (Zain Sanchez-Reinoso et
al., 2020) โดยสารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารประกอบที่สามารถป้องกันหรือชะลอกระบวนการเกิดออกซิ เดชั น
ซึ่ ง สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมี ทั้ ง จากธรรมชาติ และจากการสั ง เคราะห์ เช่ น สารประกอบฟี น อลิ ก สารประกอบ
ฟลาโวนอยด์ และสารประกอบไนโตรเจน เป็นต้น (บุหรัน พันธุ์สวรรค์, 2556)
ซึ่งปัจจุบันกระบวนการผลิตชาส่วนใหญ่นิยมนาใบมาใช้ในการแปรรูป แต่อย่างไรก็ตามมีรายงาน พบว่า
มีการนาส่วนของสมุนไพรพื้นบ้านมาผลิตเป็นชาเพื่อสุขภาพ เช่น ใบเตย กระเจี๊ยบแดง ดอกอัญชัน และเก๊กฮวย
ใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น มีคุณสมบัติช่วยดับกระหายและคลายร้อนได้เป็นอย่างดี มีสารต้า นอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟีนอลิก อีกทั้งยังมีกลิ่นหอมช่วยเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย ใบเตยช่วยดับพิษร้อนภายในได้ ทั้งยังช่วย
ลดพิษไข้ได้ด้วย สรรพคุณอื่น ๆ ของใบเตย ได้แก่ รักษาโรคหอบหืด รักษาโรคหัด ควบคุมระดับน้าตาลในเลือด
รั ก ษาโรคเบาหวาน เป็ น ต้ น กระเจี๊ ย บแดง เป็ น สมุ ม ไพรที่ มี ฤ ทธิ์ เ ย็ น มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ และมี ฤ ทธิ์ ต้ า น
เซลล์มะเร็งตับและมะเร็งต่อมลูกหมาก มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือด ลดน้าตาลในเลือด
และมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อแกรมบวก มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในช่องปาก ฤทธิ์ลดไข้ อัญชัน หรือดอกอัญชันมี
สมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตา เพิ่มความสามารถในการมองเห็น แก้
อาการตาฟาง ตามัว ตาเสื่อมจากโรคเบาหวาน โรคต้อหิน โรคต้อกระจก เป็นต้น ดอกอัญชันนั้นยังช่วยยับยั้งการ
รวมตัวของเกล็ดเลือด ช่วยขับปัสสาวะ และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ (Pulok et al., 2003) มีสารกลุ่มของฟลาโว
นอยด์ คือ แอนโทไซยานิน มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของไขมัน ชะลอการเกิดโรคไขมันอุดตันในหลอดเลือดและโรค
หลอดเลือดหัวใจแข็งตัว (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , 2559) และเก็กฮวย สมุนไพรฤทธิ์เย็น มีสารต้านอนุมูลอิสระ
สารประกอบฟีนอลิก มีคุณสมบัติช่วยดับกระหายได้ พร้อมทั้งเพิ่มความสดชื่นให้ร่างกาย ทั้งยังช่วยแก้ร้อนในและดับ
พิษร้อนในร่างกายได้ ทั้งนี้ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยในการรักษาและป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น ดูดซับสารก่อมะเร็ง
ป้องกันการเกิดโรคหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนโลหิต แก้อาการวิ งเวียน ลดไข้ รักษาอาการฝีหนอง บารุงรักษาสายตา
บารุงตับไต เป็นต้น (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์, 2559)
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชา
เปลือกถั่วดาวอินคา เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจ และสามารถนาข้อมูลที่ได้ไปเป็น
แบบอย่างในการแปรรูปและสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกถั่วดาวอินคาและเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษา
สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบฟีนอลิก และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคา
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพจากชาเปลือกถั่วดาวอินคา
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชาเปลือกถั่วดาวอินคา
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
- เปลือกถั่วดาวอินคาจากตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
- ใบเตยจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- กระเจี๊ยบแดงจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- อัญชันจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
- เก๊กฮวยอบแห้ง (ตลาดศูนย์) จากตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตของเนื้อหาสาระที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากชาเปลือกถั่วดาว
อินคา 5 สูตร
ขอบข่ายด้านเวลา
ในงานวิจัยนี้ ใช้เวลาในการทา 6 เดือน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในชาเปลือก
ถั่วดาวอินคา มีกรอบแนวคิดในการวิจัยปรากฏดังภาพที่ 1

ชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
สูตรที่ 1 เปลือกถั่วดาวอินคา
สูตรที่ 2 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับใบเตย
สูตรที่ 3 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง
สูตรที่ 4 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับอัญชัน
สูตรที่ 5 เปลือกถั่วดาวอินคาผสมกับเก๊กฮวย

การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี
DPPH
การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด
ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimetric

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การเตรียมตัวอย่าง
นาเปลือกถั่วดาวอินคาจากตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาล้างทาความสะอาดจากนั้น
นาเปลือกดาวอินคาตากแดดให้แห้ง เป็นเวลา 10 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 60
องศา เป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นนาไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง
นาใบเตยจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ไปล้างทาความสะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้น
เล็ก ๆ จากนั้นนาใบเตยไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 60
องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นนาไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง
นากระเจี๊ยบแดงจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ไปล้างทาความสะอาดแล้วแกะ
เปลือกออกนาเปลือกที่ได้มาตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 7 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ
60 องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้เย็นจากนั้นนาไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

วิเคราะห์
ข้อมูล
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นาอัญชันจากตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ไปล้างทาความสะอาดแล้วนาไปตาก
แดดให้แห้งเป็นเวลา 3 วัน ช่วงเวลา 9.00 น. - 15.00 น. แล้วนาไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเป็นเวลา 30 นาที รอให้
เย็นจากนั้นนาไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
นาเก๊กฮวยจากตลาดศูนย์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร มาเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2. ขั้นตอนวิธีการผลิตชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
เตรียมตัวอย่างชาทั้ง 5 สูตร ดังตารางที่ 1 โดยเตรียมสูตรละ 2 กรัม บรรจุใส่ถุงชา ชงชาด้วยน้าร้อน
อุณหภูมิ 70 - 80 องศาเซลเซียส ปริมาณ 100 มิลลิลิตร นานเป็นเวลา 2 นาที เมื่อได้น้าชาแล้วทิ้งไว้รอให้อุณหภูมิ
ชาคงที่ แล้วนาไปวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิก ด้วยวิธี Foin ciocalteu cororimetric และฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ ด้วยวิธี DPPH assay
ตารางที่ 1 สูตรชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
สูตรชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
(ที่มา: จตุพร ประทุมเทศ และคณะ, 2562)

ส่วนผสม
เปลือกถั่วดาวอินคา 2 กรัม
เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับใบเตย 0.5 กรัม
เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับกระเจี๊ยบแดง 0.5 กรัม
เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับอัญชัน 0.5 กรัม
เปลือกถั่วดาวอินคา 1.5 กรัม ผสมกับเก๊กฮวย 0.5 กรัม

3. การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
3.1 สี
การศึกษาลักษณะของสีชาเปลือกถั่วดาวอินคา ดัดแปลงมาจาก (อุทิศ สุภาพ และคณะ, 2553)
ศึกษาลักษณะของสีโดยการนาน้าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้งหมด 5 สูตร มาวัดด้วยแถบวัดสี ด้วยโปรแกรม Color
Grad
3.2 การวิเคราะห์หาปริมาณความชื้น
วิเคราะห์หาปริมาณความชื้ น โดยการชั่งน้าหนักชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ก่อนอบ
2 กรั ม แล้ ว น าไปอบในตู้ อ บลมร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ 105 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 6 ชั่ ว โมง ตั้ ง ทิ้ ง ไว้ ใ ห้ เ ย็ น ใน
โถดูดความชื้น 30 นาที จากนั้นชั่งน้าหนักหลังอบ โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า แล้วคานวณปริมาณความชื้น
(วริพัสย์ อารีกุล และคณะ, 2557) ดังสมการต่อไปนี้
(น้าหนักก่อนอบ - น้าหนักหลังอบ) x 100
น้าหนักก่อนอบ
4. การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารละลายมาตรฐาน BHT ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl (DPPH)
เตรี ย มสารละลาย BHT ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 12.5, 25, 50, 100 และ 200 ไมโครกรั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร
ตามลาดับ โดยใช้ absolute ethanol เป็นตัวทาละลาย โดยปิเปตต์สารละลายมาตรฐาน BHT ความเข้มข้นละ 1.5
มิลลิลิตร ลงในหลอดทดลอง จากนั้นปิเปตต์สารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร
ในหลอดทดลองที่มีสารละลายมาตรฐาน BHT นาไปเขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง
จากนั้นเตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส่ absolute ethanol ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย
DPPH ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง เขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ 30 นาที นาไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่มีความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร นาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปคานวณ % inhibition โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า
5. วิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วย
วิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
ปริมาณความชื้น (%) =
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เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl ) ความเข้มข้น 0.1 มิลลิโมลาร์ จากนั้น
ปิเปตต์สารตัวอย่าง (น้าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร แล้วเติมสารละลาย DPPH
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที นาไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517
นาโนเมตร โดยเครื่อง uv-vis spectrophotometer รุ่น GENESYS 10S UV-Vis ประเทศจีน (อารียา โฉมหน่าย
และคณะ, 2561) นาค่าที่ได้ไปคานวณ ทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า โดย % inhibition หาได้จากสูตร
𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 −𝐴𝑏𝑠𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

% inhibition =[

𝐴𝑏𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

] x 100

A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของชุดควบคุม (ไม่มีสารสกัดตัวอย่าง)
A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง
6. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid)
โดยวิธี Foin ciocalteu cororimetric
เตรียมสารละลายมาตรฐาน gallic acid ที่ความเข้มข้น 100, 80, 60, 40, 20 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
ตามลาดับ ตามด้วยสารละลาย 10% Folin-Ciocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ในที่มืด
เป็นเวลา 8 นาที เติม Na2CO3 (7.5% w/v) ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า นาค่าที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานของ
สารละลาย gallic acid
7. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี FolinCiocalteu Colorimetric
สารตัวอย่าง (นาน้าชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร) 0.3 มิลลิลิตร ตามด้วยสารละลาย 10% FolinCiocalteu’s phenol reagent ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 8 นาที เติม Na2CO3 (7.5% w/v)
ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร และทิ้งไว้ในที่มืด 30 นาที จากนั้นวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร
โดยทาการทดลองทั้งหมด 3 ซ้า จากนั้นนาผลที่ได้จากการทดสอบสารตั วอย่างไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน
เพื่อคานวณหาปริมาณความเข้มข้น สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดในสารตัวอย่าง (Chidambara, et al., 2002)
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพ
1.1 สีของชาเปลือกถั่วดาวอินคา
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของชาเปลือกถั่วดาวอินคา พบว่า ลักษณะสีของชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 มีเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้าตาลส้ม (Brown - orange group)
สูตรที่ 2 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและใบเตยเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้าตาลส้ม (Brown - orange group)
สูตรที่ 3 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและกระเจี๊ยบแดงเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้าตาลแดง (Brown - rad
group) สูตรที่ 4 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและเก๊กฮวยเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นสีน้าตาลส้ม (Brown - orange
group) และสูตรที่ 5 มีเปลือกถั่วดาวอินคาและอัญชันเป็นส่วนประกอบ มีลักษณะเป็นเขียวฟ้า (Green - cyan
group) แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพของสีชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยใช้โปรแกรม Color grab
สูตรชา
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5

สีชา
สีน้าตาลส้ม (Brown - orange group)
สีน้าตาลส้ม (Brown - orange group)
สีน้าตาลแดง (Brown - rad group)
สีน้าตาลส้ม (Brown - orange group)
สีเขียวฟ้า (Green - cyan group)

รหัสสี
7F4C11
63350A
680E03
5E2D03
00382F
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1.2 ความชื้น
จากการศึกษาความชื้นของส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคา พบว่า เปลือกถั่วดาวอินคามีค่า
เท่ากับร้อยละ 7.3 ± 0.76 % ใบเตยมีค่าเท่ากับร้อยละ 6.3 ± 0.76 % กระเจี๊ยบแดงมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 8.5 ±
0.50 % เก๊กฮวย มีค่าเท่ากับร้อยละ 9.5 ± 0.86 % และอัญชันมีค่าเท่ากับร้อยละ 10.83 ± 0.28 % ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 วิเคราะห์หาความชื้นของส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
ส่วนผสมชาเปลือกถั่วดาวอินคา
เปลือกถั่วดาวอินคา
ใบเตย
กระเจี๊ยบแดง
เก๊กฮวย
อัญชัน

ความชื้นเฉลี่ยรวม (%)
x̅ ± S.D
7.33 ± 0.76
6.33 ± 0.76
8.50 ± 0.50
9.50 ± 0.86
10.83 ± 0.28

2. ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
ด้วยวิธี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
การศึ กษาหาฤทธิ์ ต้า นอนุ มูล อิส ระในชาเปลื อกถั่ว ดาวอิน คาทั้ง 5 สูตรด้วยวิธี DPPH assy และ
คานวณฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของสารตัวอย่างเทียบกับกราฟของสารละลายมาตรฐานบีเอชทีโดยจะแสดงค่าเป็น
% Inhibition พบว่า ในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ สูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ
36.12 ± 1.40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ (% inhibition) ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
ชาเปลือกถั่วดาวอินคา

x̅ ± S.D

31.85 ± 1.97
สูตรที่ 1
32.44 ± 1.75
สูตรที่ 2
36.12 ± 1.40
สูตรที่ 3
31.13 ± 0.24
สูตรที่ 4
26.25 ± 3.37
สูตรที่ 5
*ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (% inhibition) ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05)
3. การศึกษาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี FolinCiocalteu Colorimetric
การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี FolinCiocateu Colorimetic และคานวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารตัวอย่างเทียบกับสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก (Gallic acid) พบว่า ชาเปลือกเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด
คือ สูตรที่ 1 เท่ากับร้อยละ 12.83 ± 0.34 และสูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ 12.49 ± 0.60 มิลลิกรัมสมมูลของกรด
แกลลิกต่อกรัมของน้าหนักแห้ง แสดงดังตารางที่ 5

714

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร
ชาเปลือกถั่วดาวอินคา

x̅ ± S.D

12.83 ± 0.34
สูตรที่ 1
10.43 ± 0.56
สูตรที่ 2
12.49 ± 0.60
สูตรที่ 3
สูตรที่ 4
11.75 ± 0.28
10.87 ± 0.34
สูตรที่ 5
*ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ของชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P>0.05)
อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมดในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ได้ผลการทดลองดังนี้
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของ สีชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร พบว่าลักษณะสีของชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาสูตรที่ 1 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาเพียงชนิดเดียว สูตรที่ 2 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคา
ผสมกั บ ใบเตย และสู ต รที่ 4 ประกอบด้ ว ยเปลื อ กถั่ ว ดาวอิ น คาผสมกั บ เก๊ ก ฮวย มี ลั ก ษณะเป็ น สี น้ าตาลส้ ม
เนื่องมาจากเปลือกถั่วดาวอิน คาเป็นเปลือกที่ให้สีน้าตาลส้ม ซึ่งมีสารกลุ่มแทนนิน ฟลาโวนอยด์ และไกลโคไซด์
ได้แก่ 8-formyl-7-hydroxy-5-isopropyl-2-methoxy-3-methyl-l,4-naphthoquinone อยู่ (รัตนา อินทรานุ
ปกรณ์, 2547 ; Sichaem et al. 2010) ส่วนสูตรที่ 3 ประกอบด้วยเปลื อกถั่วดาวอินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง มี
ลักษณะเป็นสีน้าตาลแดง ซึ่งมีสารในกลุ่มของฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และเทอร์ปีนอยด์ ได้แก่ เคอร์คู
มิน (curcumin) (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง และคณะ, 2553 ; อัญชลี ศรีจาเริญ, 2560) และสูตรที่ 5 ประกอบด้วย
เปลื อ กถั่ ว ดาวอิ น คาผสมกั บ ดอกอั ญ ชั น มี ลั ก ษณะเป็ น สี เ ขี ย วอมฟ้ า ซึ่ ง มี ส ารแอนโทไซยานิ น ได้ แ ก่
เดลฟินิดินส์ (delphinidins) เทอร์นาทิน (ternatins) และพรีทอร์นาทิน (preternatins) ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีแดง
สีม่วง และสีน้าเงิน (เหมือนขวัญ กงนอก, 2556, หน้า 215 ; Mazza and Miniati, 1993)
จากการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นในตัวอย่างทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ เปลือกถั่วดาวอินคา ใบเตย กระเจี๊ยบแดง
เก๊กฮวย และอัญชั น พบว่า พืช ตัวอย่า งทั้ง 5 ชนิด มีค วามชื้ นอยู่ในช่ วง 6.33 % - 10.83 % ของร้อยละ 10
ของน้าหนัก ซึ่งพืชตัวอย่างส่วนมากอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามข้อกาหนดของชาที่กาหนดให้ชามีความชื้นได้ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของน้าหนัก (สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2549) ส่วนดอกอัญชันมีความชื้นเกินร้อยละ
10 ของน้าหนัก
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ มีหน้าที่ยับยั้งปฏิกิริยาลูกโซ่ของอนุมูลอิสระ และหยุดการก่อตัวใหม่ของอนุมูลอิสระ
ช่วยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากตัวอนุมูลอิสระไปทาลายเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย รวมทั้งกาจัดและแทนที่
โมเลกุลที่ถูกทาลายมีประโยชน์อย่า งมากต่อระบบสาคั ญต่า ง ๆ ในร่า งกายได้แก่ ระบบหลอดเลือดและหัว ใจ
ระบบภูมิคุ้มกัน (Akyon, 2002) จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในชาเปลือกถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร โดยวิธี
DPPH assay ในรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชง พบว่า ชาเปลือกถั่วดาวอินคาที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด
คือ สูตรที่ 3 เท่ากับ 36.12 ± 1.40 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เนื่องจากสูตรที่ 3 มีเปลือกถั่วดาวอินคากับกระเจี๊ยบแดง
เป็นส่วนประกอบเปลือกถั่วดาวอินมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีกรดไขมันโอเมก้า 3, 6 และ 9 เป็นองค์ประกอบ และยัง
มีวิตามินเอ วิตามินอี มีโปรตีนสูง ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ลดอาการซึมเศร้านอนไม่หลับ
ไมเกรน (Zain Sanchez-Reinoso et al., 2020) และกระเจี๊ยบเป็นสมุนไพรกลุ่ มที่ให้สีแดง มีสารในกลุ่มของสาร
ต้านอนุมูลอิสระ ฟีนอล ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานิน และเทอร์ปีนอยด์เป็นส่วนประกอบ (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง
และคณะ, 2553) ซึ่งในส่วนผสมแต่ละชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยการศึกษาการสกัด
สารประกอบฟีนอลิกและการประเมินคุณสมบัติฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยไมโคเวฟ (Zain Sanchez-Reinoso et
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al., 2020) พบว่า ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ประเมินโดยวิธีการทดสอบ FRAP และ TEAC) ที่ค่า FRAP
และ TEAC เท่ากับ 374.39 ± 1.81 และ 384.50 ± 3.55 μmol Trolox / g SI-shell ตามลาดับ และงานวิจัย
ศึ กษาการสกัดดอกกระเจี๊ ยบแดงและประเมินกิจ กรรมต้า นอนุมูล อิสระเปรี ยบเที ยบสภาวะก่อ นและหลั ง การ
เลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร พบว่า การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เท่ากับร้อยละ 42.2 ± 0.2
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (อัญชลี ศรีจาเริญ, 2560) จึงทาให้สูตรที่ 3 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสูตรอื่น ๆ
สารประกอบฟีนอลิก (phenolic compounds) เป็นสารที่พบตามธรรมชาติในพืชหลายชนิด เช่น ผัก
ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพร ถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดธัญพืช ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเจริญเติบโต สารประกอบ
ฟีนอลิก มีโภชนเภสัช ซึ่งสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ คือ มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลิสระ (antioxidant) สามารถละลาย
ได้ในน้า (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา รัตนาปนนท์ , ม.ป.ป.) จากการศึกษาสารประกอบฟีนอลิกในชาเปลือก
ถั่วดาวอินคาทั้ง 5 สูตร ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu Colorimrteric ในรูปแบบอบแห้งบรรจุซองพร้อมชงทั้ง 5 สูตร
พบว่า ชาเปลือกเปลือกถั่วดาวอินคามีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากที่สุด คือ สูตรที่ 1 เท่ากับ ร้อยละ 12.83 ±
0.34 และสูตรที่ 3 เท่ากับร้อยละ 12.49 ± 0.60 มิลลิกรัมสมมูลของกรดแกลลิก ต่อกรัมของน้าหนักแห้ง เนื่องจาก
สูตรที่ 1 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาวอินคาเป็นส่วนผสมเพียงชนิดเดียว และสูตรที่ 3 ประกอบด้วยเปลือกถั่วดาว
อินคาผสมกับกระเจี๊ยบแดง เปลือกถั่วดาวอินคามีสารประกอบฟีนอลลิกสูง เช่น ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) และ
กรดอะมิโนซิสเตอีน แล้วยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ที่มีคุณสมบัติต่อต้านการเกิดลิ้มเลือด และการเกิดเกล็ดเลือด
การก่อตัวของก้อนไขมัน มีผลต่อการลดโคเลสเตอรอล และมีคุณประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า 3, 6, 9 (บุษบาวดี
พุทธานุ และคณะ, 2563) และกระเจี๊ยบแดงมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี เนื่องจากกระเจี๊ยบแดงเป็น
สมุนไพรกลุ่มที่ให้สีแดง มีสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดเป็นส่วนประกอบ (อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง และคณะ, 2553)
ซึ่งในส่วนผสมแต่ละชนิดมีปริมาณสารประกอบฟี นอลิกอยู่มาก จึงทาให้ปริมาณฟีนอลิกในสูตรที่ 1 และสูตรที่ 3
มีสารประกอบฟีนอลิกสูง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยศึกษาการสกัดสารประกอบฟีนอลิก และการประเมินคุณสมบัติ
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระด้วยไมโคเวฟ (Zain Sanchez-Reinoso et al., 2020) พบว่า จากการสกัดเปลือกถั่วดาวอินคา
ด้วยไมโคเวฟ สารสกัดฟีนอลิกที่ได้ภายใต้สภาวะการแยกสารได้ 41.97 ± 1.05 mg gallic acid / g SI-shell
ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดที่พบ ได้แก่ 3,4-dihydroxy-benzaldehyde, hydroxy-4-chromone และอนุพันธ์ อยู่เป็น
จานวนมาก และงานวิจัยการศึกษาการสกัดดอกกระเจี๊ยบแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบ
สภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร (อัญชลี ศรีจาเริญ , 2560) พบว่า ปริมาณสารประกอบ
ฟีนอลิกทั้งหมดในกระเจี๊ยบแดง เท่ากับร้อยละ 130.5 ± 26.1 มิลลิกรัมกรดแกลลิก จึงทาให้สูตรที่ 1 และสูตรที่ 3
มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกมากกว่าสูตรอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1. สามารถนามาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน เช่น สินค้า OTOP เป็นต้น
2. หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารด้ า นวิ จั ย สามารถน าผลการวิ จั ย นี้ ไ ปพั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ จั ด
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญในกลุ่มอื่น ๆ และมีการ
ทดสอบด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น ABTS
2. ควรศึกษาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สาคัญกลุ่มอื่น ๆ ในส่วนประกอบของชาเปลือกถั่วดาวอิน
คา เช่น วิตามินซี วิตามินอี ฟลาโวนอยด์ เบต้าแคโรทีน เป็นต้น
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ศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา
Study the Properties of Containers Made from Mission Grass Fibers (Pennisetum
polystachion (L.) Schult.) and Water Hyacinth Fibers (Eichhornia crassipes
(Mart.) Solms)
ปัตติยา ช่ออังชัน1 ชุตินันท์ คชสีห์1 กัญญารัตน์ คงมั่น1 และธิดารัตน์ พรหมมา2
Pattiya Choangchan1 Chutinan Khotchasi1 Kanyarat Khongman1 and Thidarat Promma2
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มุ่งแก้ปัญหาขยะพลาสติกและโฟม โดยการใช้วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพมาผลิต
เป็นภาชนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา และ
เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทาภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยทดลองผสมในอัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 12
สูตร จากนั้นศึกษาคุณสมบัติของภาชนะ ดังนี้ การวัดความหนาโดยใช้ micrometer การศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ การทดสอบแรงดึง และการหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า ผลการศึกษาพบว่าภาชนะที่
ผลิตมีค่าคุณสมบัติแตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญ จากผลข้างต้นสามารถนาข้อมูลมาพิจารณาเลือกสูตรที่เหมาะสมใน
การผลิตภาชนะ โดยภาชนะที่ได้จะต้องมีค่าทดสอบแรงดึงอยู่ระหว่าง 35-351 kSC และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า
ไม่เกิน 55 g/m พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะ คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม แป้ง มัน 20 กรัม (สูตร
ที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10)
คาสาคัญ: บรรจุภัณฑ์อาหาร / เส้นใยหญ้าขจรจบ / เส้นใยผักตบชวา / สมบัติทางกายภาพ / สมบัติเชิงกล
Abstract
The objective of this research concentrates on solving plastic and foam waste problems
by utilizing biodegradable raw materials to produce the food containers. The objectives of this
study were to identify the properties of containers made from mission grass fibers (Pennisetum
polystachion (L.) Schult.) and water hyacinth fibers (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms), and to
quest the proper formulas for making the biodegradable containers. These were mixed
experimentally in different rates of 12 formulas to form the containers. The properties of the
container were studied as follows; thickness measurement using micrometer, morphology study
by using a Stereo Microscope, tensile test, and determination of the percentage of water
absorption. The overall results showed that the properties of production containers are significantly
different. The above results can be used to consider the appropriate formula for the production
containers. The resulting container should have a tensile test value between 35-351 kSC, and the
percentage of water absorption does not exceed 55 g/m. the results showed that the suitable
formula for the production of the container was the formula that contained 20 g of fiber, 20 g of
tapioca starch. (Recipe 5) and a recipe with 10 g of fiber, 20 g of PVA (Recipe 10).
Keywords: Food container / mission grass fibers / water hyacinth fibers / physical properties /
mechanical properties
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยรับรู้แต่ประโยชน์ และไม่
ตระหนักถึง ผลกระทบของพลาสติ กต่อสุ ขภาพอนามั ยของมนุ ษย์ ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ
พลาสติกกลายเป็นปัญหาจากการที่เราใช้พลาสติกอย่างฟุ่มเฟือย และจากการสืบค้นสถิติทั่วโลกมีแนวโน้มที่ปริมาณ
การผลิตการใช้พลาสติกยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณขยะพลาสติกมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ใน
ปัจจุบัน การรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกนี้จะมีเพิ่มขึ้น แต่การจัดการกับขยะพลาสติกยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ (ภิณญลักษณ์ บัวประกายรัตน์, 2560) นักวิจัยจาก ASU ทาการสารวจผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เรื่องภัย
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพลาสติก การดาเนินชีวิตในปัจจุบันไม่อาจหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก
พลาสติกได้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ล้วนมีพลาสติกเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีระยะเวลาของการใช้งาน
เพียงไม่กี่นาที แต่พลาสติกเหล่านี้เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ยังคงวนเวียนอยู่รอบตัวเราได้
เป็นระยะเวลานาน โดยได้อธิบายว่าพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ ซึ่งก็คือสารเคมีที่มีโมเลกุลเป็นสายโซ่ยาว ประกอบด้วย
คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และซิลิคอน เข้ามาเชื่อมกันด้วยพันธะเคมี บิสฟีนอลเอ (BPA) ใช้ในพลาสติกจาพวก
โพลิคาร์บอเนตที่ใช้ทาขวดน้าดื่ม ภาชนะบรรจุอาหาร และอื่ น ๆ แต่เมื่อเราล้างพลาสติกนี้บ่อยครั้ง โดนความร้อน
หรือได้รับความเค้น สารบิสฟีนอลเอก็จะหลุดออกจากพลาสติกและเป็นพิษต่อมนุษย์ได้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 1940 แม้จะมีปัญหาจากการทิ้งขยะพลาสติกซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพ แต่ นักวิจัยยังคงมองโลกในแง่ดี
ที่ว่าสังคมจะเริ่มเลือกทางที่ดีกว่า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน เช่น พลาสติกชนิดย่อยสลายทางชีวภาพ หรือ
สารเคมีที่ไม่เป็นพิษ รูปแบบของโพลิเมอร์แบบใหม่จะทาจากวัสดุหมุนเวียนและย่อยสลายได้ด้วยจุลชีพ การทา
พลาสติกจากวัสดุที่ปราศจากปิโตรเลียมไม่ได้ดีแต่เฉพาะสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดใช้น้ามันอีก
ด้วย (ณิพัทธ์พงษ์ บุญมาลัย, 2555)
ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ได้มาจากกระบวนการปิโตรเคมี ถึงแม้ว่าจะมีจุดเด่นและให้ความพึงพอใจแก่มวล
มนุษย์ได้เท่าไรก็ตาม แต่ปัญหาของการที่ไม่สามารถย่อยสลายและตกค้างอยูในธรรมชาติหรือการกาจัดด้วยการเผา
ไหม้อันก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งทาให้โลกร้อนขึ้น ล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญและเป็นที่ยอมรับ
ในปัจจุบันแล้วว่าต้องหาวิธีการแก้ไข ดังนั้นพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจึงเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาวัสดุ
สาหรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้ (ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ , 2550) ประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้นจึงมี
วัชพืชงอกงามเป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งวัชพืชเหล่านี้เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และทาลายได้ยากก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่
เกษตรกรรมทั่วประเทศ หญ้าขจรจบเป็นหนึ่งในวัชพืชที่มักก่อให้เกิดปัญหาในพื้นที่เกษตรกรรมและพบได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ผลวิเคราะห์ปริมาณเซลลูโลสในหญ้าขจรจบพบว่า มีปริมาณเซลลูโลสเท่ากับ 24.8 ± 1.3% (อภิญญา
จันทรวัฒน และปิยะรัชช์ กุลเมธี, 2559) เซลลูโลส มีคุณสมบัติเป็นสารเพิ่มความหนืดที่ช่วยในการยึดเกาะและเป็น
สารคงสภาพ (ปนัดดา รัตนาปนนท์, 2540) จากการศึกษาฟิล์มซึ่งผลิตจากแป้งมันสาปะหลัง พบว่าแป้งมันสาปะหลัง
นั้นสามารถนามาผลิตเป็นฟิล์มได้ (วิทวัส จิรัฐพงศ์ และกฤษณเวช ทรงธนศกัด , 2554) ปัจจุบันมีผลวิจัยค้นพบว่า
สามารถนาเอาผักตบชวามาเตรียมเซลลูโลสคุณภาพสูงได้ เพราะในผักตบชวามีปริมาณแอลฟาเซลลูโลสสูงประมาณ
ร้อยละ 24 ผักตบชวาเป็นพืชลอยน้าที่สามารถเจริญและแพร่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนทาให้ผักตบชวากลายเป็น
วัชพืชน้าที่ร้ายแรงก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศทางน้ารวมถึงทัศนียภาพของแหล่งน้า (วนิดา นราวงษ์ และ
ปรีชา ปัญญา, 2560)
ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอการแก้ปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้พืชที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง และสามารถพบได้ทั่วไป เช่น หญ้าขจรจบ และผักตบชวา ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ Polyvinyl alcohol (PVA) และแป้งมันสาปะหลังเป็นตัวประสาน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา
2. เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทาภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
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ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้ใช้รูปแบบวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยศึกษาคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิต
จากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา ศึกษาอัตราส่วนปริมาณเส้นใย แป้งมัน และ PVA ที่ส่งผลต่อคุณสมบัติ
ของภาชนะ และนาข้อมูลไปพิจารณาสูตรที่เหมาะสมในการทาภาชนะย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยแหล่งที่มาของใบ
ผักตบชวาและหญ้าขจรจบที่ใช้ในการทดลอง คือ หมู่ 1 บ้านวังยาง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กาแพงเพชร ระยะเวลาใน
การดาเนินงานระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
กรอบแนวคิดการวิจัย
คุณสมบัติของภาชนะที่
ผลิตจากเส้นใยหญ้า
ขจรจบและเส้นใย
ผักตบชวา

อัตราส่วนปริมาณเส้นใย
แป้งมัน และ PVA

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
งานวิจั ยนี้ได้ดาเนินงานโดยการศึ กษาคุ ณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้า ขจรจบและเส้นใย
ผักตบชวาในอัตราส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด 12 สูตร เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการนามาใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารที่
สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินงาน ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ดังนี้
ขั้นตอนการเตรียมเส้นใย
นาต้นหญ้าขจรจบ และผักตบชวา ล้างทาความสะอาด ตากให้แห้งสนิท ต้มด้วยอัตราส่วนหญ้า
ขจรจบ 100 กรัม ผักตบชวา 100 กรัม น้ากลั่น 3600 มิลลิลิตร และโซเดียมไฮดรอกไซด์ 28 กรัม เป็นเวลา 3
ชั่วโมง เพื่อฟอกสีของผักตบชวา และทาให้หญ้าขจรจบมีความเปื่อยมากขึ้น จากนั้นล้างโซเดียมไฮดรอกไซด์ออกด้วย
น้าสะอาด ปั่นจนละเอียด แล้วจึงนาไปตากให้แห้ง
ขั้นตอนการขึ้นรูปภาชนะ
การขึ้นรูปภาชนะสูตรไม่มีตัวประสาน ใช้เส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวาที่เตรียมไว้ปริมาณ
15 กรัม ดังตารางที่ 1 เทใส่แม่พิมพ์ เกลี่ยเส้นใยให้เสมอกันแล้วยกแม่พิมพ์ขึ้นช้า ๆ นาไปตากแดดให้แห้งสนิท จะได้
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เตรียมสาหรับขึ้นรูปภาชนะ
การขึ้นรูปภาชนะสูต รที่ 1-11 คือสูตรที่มีตัวประสาน โดยการขึ้นรูปจะนาส่วนผสม ดังตารางที่ 1
นามากวนโดยผ่านความร้อน แล้วจึงเทใส่แม่พิมพ์ ตากแดดให้แห้งสนิท จะได้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม เตรียมสาหรับขึ้นรูป
ภาชนะทั้ง 11 สูตร
การเตรียมเครื่องอัดขึ้นรูป (Siamdiecut รุ่นมือโยก 1 หัวปั๊ม) โดยตั้งค่าอุณหภูมิด้านบนเครื่องอัดที่
167 องศาเซลเซียส อุณหภูมิด้านล่างเครื่องอัด 150 องศาเซลเซียส และตั้งเวลาในการอัด 2 นาที/แผ่น นาแผ่น
สาหรับขึ้นรูปภาชนะชุบน้าให้หมาด ๆ วางบนเครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะ กดเครื่องลงเป็นระยะเวลา 2 นาที เมื่อครบ
เวลานาภาชนะที่ได้มาตัดแต่งขอบส่วนเกินออก จะได้ภาชนะที่สมบูรณ์
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณส่วนผสมในแต่ละสูตร
สูตร
ไม่มีตัวประสาน
สูตรที่ 1
สูตรที่ 2
สูตรที่ 3

ปริมาณส่วนผสม
เส้นใย (กรัม)
15
30
30
30

PVA (กรัม)
10
10

แป้งมัน (กรัม)
10
10
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงปริมาณส่วนผสมในแต่ละสูตร (ต่อ)
สูตร
สูตรที่ 4
สูตรที่ 5
สูตรที่ 6
สูตรที่ 7
สูตรที่ 8
สูตรที่ 9
สูตรที่ 10
สูตรที่ 11

ปริมาณส่วนผสม
เส้นใย (กรัม)
20
20
20
10
10
10
10
10

PVA (กรัม)
20
10
10
10
20
-

แป้งมัน (กรัม)
20
10
10
10
20

ขั้นตอนการศึกษาคุณสมบัติภาชนะ
1. การวัดความหนา (Thickness) ความหนา คือ ระยะตั้งฉากระหว่างผิวหน้าทั้งสองของชิ้นทดสอบ
โดยวัดในหน่วยมิลลิเมตร (mm) สามารถตรวจสอบได้โดยไมโครมิเตอร์ ซึ่งความหนาจะมีความสัมพันธ์กับสมบัติ
อื่น ๆ เช่น ความหนาแน่น การต้านทานแรงดึง การต้านทานแรงดัดโค้ง การต้านแรงกระแทก เป็นต้น (ณัติฐพล ไข่
แสงศรี, 2552) การวัดความหนาภาชนะชิ้นทดสอบจะถูกตรวจสอบโดยใช้เครื่องวัดความหนา (micrometer) วัด
รอบ ๆ ภาชนะ 5 ตาแหน่ง
2. การศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ (Ilis NSZ-405) เพื่อศึกษาลักษณะผิวหน้า
และผิวที่ตัดขวางของชิ้นงาน (มลสุดา ลิวไธสง, 2556) ผลการตรวจสอบภาพผิวหน้าและภาพตัดขวางของชิ้นงานที่มี
ความยาว 5 เซนติเมตร ความกว้าง 2.5 เซนติเมตร
3. การทดสอบแรงดึง เป็นการทดสอบพื้นฐานอย่างหนึ่ง ที่ใช้ทดสอบสมบัติของวัสดุต่าง ๆ การ
ทดสอบแรงดึงเป็นการดึงชิ้นทดสอบซึ่งทาให้ชิ้นทดสอบตกอยู่ใต้สภาวะการยืดและเป็นกระบวนการที่ทาให้ชิ้น
ทดสอบเกิดการเสียรูป โดยกาหนดความยาวช่วงของการทดสอบเรียกว่าระยะทดสอบ (gauge length) กว้าง 2 นิ้ว
และความยาวของชิ้นทดสอบประมาณ 8 นิ้ว (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)
4. การทดสอบหาค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า จะอ้างอิงตามมาตรฐาน ABNT NM ISO 535,1999 ซึ่ง
จะตัดชิ้นงานให้ได้ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร จานวนตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบอย่างน้อย 3
ตัวอย่าง ทาการชั่งน้าหนักชิ้นงานก่อนทดสอบ (m1) จากนั้นนาชิ้นงานแช่ในน้าปราศจากไอออนที่อุณหภูมิห้องเป็น
เวลา 60 วินาที แล้วนาชิ้นงานมาชั่งน้าหนักหลังการทดสอบ (m2) บันทึกน้าหนักที่เปลี่ยนแปลงของชิ้นทดสอบและ
(𝑚 − 𝑚 )
คานวณหาค่าร้อยละการซึมน้าจากสมการ %การซึมนา้ = 2 1 ĭ100
𝑚1

สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสูตรที่เหมาะสมและคุณสมบัติของภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใย
ผักตบชวา เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมที่สุดในการนาไปใช้ภาชนะที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยการนาเส้นใยหญ้า
ขจรจบ เส้นใยผักตบชวา และตัวประสาน มาผสมกันในอัตราส่วนต่างๆ ให้ได้ชิ้นทดสอบแบบแผ่นและนาไปขึ้นรูป
เป็นภาชนะ ดังภาพที่ 2 เปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ของแต่ละสูตรได้ดังนี้

722

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

(ก)

(ข)
(ค)
ภาพที่ 2 ภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบ และเส้นใยผังตบชวา
(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 5) (ค) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 10)
1. จากการเปรียบเทียบคุณสมบัติภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา พบว่า
1.1 ความหนาของภาชนะของแต่ละสูตรจะขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นใย ได้ผลดังภาพที่ 3

สูตรที่ 11

สูตรที่ 10

สูตรที่ 9

สูตรที่ 8

สูตรที่ 7

สูตรที่ 6

สูตรที่ 5

สูตรที่ 4

สูตรที่ 3

สูตรที่ 2

สูตรที่ 1

1.4
1.16B
1.2
0.83C0.81C D 0.77CD
1
0.72 0.61E
0.8
H
H
AGH
0.6 0.38
0.38A F 0.32G 0.44 0.45
0.21
0.4
0.2
0

สูตรไม่มีตัวประสาน

ความหนาของภาชนะโดยเฉลี่ย (mm)

วิเคราะห์ค่าความหนาของภาชนะ

ภาพที่ 3 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยความหนาของภาชนะ
หมายเหตุ : ตัวอักษรทีต่ า่ งกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับความเชือ่ มัน่ 0.05
1.2 จากการทดสอบค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า พบว่าสูตรที่ไม่มีตัวประสานจะมีลักษณะคล้าย
กระดาษสา มีโครงสร้างภายในเส้นใยไม่ยึดเกาะกัน และมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วทั้งภาชนะ ส่วนภาชนะที่มีตัว
ประสาน เส้นใยจะยึดติดกันแน่น ไม่มีความพรุน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างเส้นใย ชิ้น
ทดสอบจึงมีสมบัติที่ดีขึ้น (นที ฐานมั่น , 2557) ดังภาพที่ 4 การที่พัฒนาวัสดุคอมโพสิท (Green composite) จาก
เศษไม้และตัวประสานย่อยสลายได้ จากการเปรียบเทียบชิ้นทดสอบที่อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนจากเศษไม้เพียงอย่าง
เดียว (100%) และชิ้นทดสอบจากเศษไม้ที่ผสมตัวประสาน พบว่าการใส่ตัวประสานนั้นทาให้ช่องว่างระหว่างเศษไม้
ลดลงมาก และน่าจะเป็นสาเหตุที่ทาให้แรงยึดเกาะภายในชิ้นงานดีขึ้นจากการเติมตัวประสานดังกล่ าว (Kinoshita
et al, 2009) ดังนั้น ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า ภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสานจะมีค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าต่า
กว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัวประสาน และสูตรที่มีปริมาณเส้นใยมากจะทาให้ภาชนะดูดซึมน้าได้ดี ดังภาพที่ 5
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 4 ภาพแสดงพื้นผิวภาชนะตัดขวาง กาลังขยาย 4.5 เท่า
(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 2)

ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า (%)

วิเคราะห์ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า
200.00
150.00
100.00
50.00

177.67A
166.00A

137.67CF
43.00B

135.33EF
128.33EF

79.00D
41.33B

80.67D
65.00G 55.00H
48.00I

0.00

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าของภาชนะ
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
1.3 การทดสอบแรงดึง ภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสานจะแข็งแรงกว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัว
ประสาน และเส้นใยที่มีความยาวมากกว่าจะเสริมความแข็งแรงให้ภาชนะได้ดี ดังภาพที่ 6

ค่าการต้านแรงดึงของภาชนะ (kSC)

วิเคราะห์ค่าการต้านแรงดึงของภาชนะ
100
78.75FHI
66.07BCDFGHI
80
65.8BCFHI
58.45BCDFGI
60.59BCFI
49.59CDGI
48.27DGI
60
29.75EJ
40
27.72EJ
17.17AE
20
ND ND
0

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงค่าเฉลี่ยการต้านแรงดึงของภาชนะ
หมายเหตุ : ตัวอักษรที่ต่างกันแสดงว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05
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1.4 การศึกษาสัณฐานวิทยา แสดงให้เห็นว่าภาชนะจากสูตรที่ไม่มีตัวประสาน ลักษณะภายใน
จะเป็นรูพรุน เส้นใยไม่ยึดเกาะกัน ทาให้พื้นผิวของภาชนะขรุขระ ในขณะเดียวกันภาชนะจากสูตรที่มีตัวประสาน
เส้นใยจะยึดเกาะกัน ทาให้พื้นผิวของภาชนะเรียบกว่า ดังภาพที่ 7

(ก)
(ข)
ภาพที่ 7 ภาพแสดงพื้นผิวภาชนะ กาลังขยาย 4 เท่า
(ก) สูตรที่ไม่มีตัวประสาน (ข) สูตรที่มีตัวประสาน (สูตรที่ 7)
2. การเลือกสูตรที่เหมาะสม จากการทดสอบแรงดึง และการทดสอบคุณสมบัติการดูดซึมน้า โดยการ
ทดสอบแรงดึงจะใช้ค่าเฉลี่ยระหว่าง 35-351 kSC และสมบัติการดูดซึมน้าจะใช้ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าไม่
เกิน 55 g/m พบว่าสูตรที่เหมาะสมในการนาผลิตภัณฑ์มาทาภาชนะ คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม แป้งมัน 20
กรัม (สูตรที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10)
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการผลิตภาชนะบรรจุอาหารย่อยสลายได้ทางชีวภาพประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ซึ่งใช้
วัตถุดิบหลักเป็นเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา โดยศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตภาชนะจากเส้น
ใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวาทั้ง 12 สูตร โดยสูตรไม่มีตัวประสาน ภาชนะที่ได้มีลักษณะคล้ายกระดาษสา เมื่อ
นาไปขึ้นรูปด้วยเครื่องขึ้นรูปโดยใช้ความร้อน ผลที่ได้คือ เส้นใยยึดเกาะกันอย่างหลวม ๆ มีรูพรุน หลังจากขึ้นรูป
ทันทีจะได้เป็นรูปทรงภาชนะ แต่เมื่อเวลาผ่านไปภาชนะจะกลับคืนสภาพเดิมไม่เป็นทรงของภาชนะ เพราะไม่มีตัว
ประสาน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างระหว่างเส้นใย (นที ฐานมั่น , 2557) ดังนั้น ภาชนะที่ได้จาก
สูตรที่มีตัวประสานจึงมีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือ ไม่มีช่องว่างระหว่างเส้นใยทาให้ภาชนะที่ได้ไม่กลับคืนสภาพเดิม และ
เมื่อนาภาชนะที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ พบว่า
1. ความหนาของภาชนะในแต่ละสูตรไม่เท่ากัน เนื่องจากในแต่ละสูตรมีปริมาณของเส้นใยไม่เท่ากัน
โดยสูตรที่มีปริมาณเส้นใยมาก จะทาให้ภาชนะที่ได้มีความหนามากกว่าสูตรที่มีปริมาณเส้นใยน้อย (ณัติฐพล ไข่แสง
ศรี, 2552)
2. สมบัติการดูดซึมน้า เป็นสมบัติทางกายภาพที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่งสาหรับภาชนะย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ ซึ่งภาชนะที่ดูดซึมน้าได้น้อยนั้น จะมีความต้านทานน้าได้มาก กล่าวคือ ภาชนะนั้นอาจจะสามารถทนทาน
ต่ออาหารที่มีความชื้นได้ดี ในทางตรงกันข้ามภาชนะที่ดูดซึมน้าได้มากอาจจะทาให้ภาชนะดังกล่าว ไม่ทนทานต่อ
อาหารที่มีความชื้นจนเกิดการเสียรู ป (นที ฐานมั่น, 2557) สาหรับค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าของภาชนะที่ไม่มีตัว
ประสานจะดูดซึมน้าได้ดีกว่าภาชนะที่มีตัวประสาน และเมื่อเติมตัวประสานจะส่งผลให้ภาชนะมีสมบัติการดูดซึมน้า
ที่ลดลง เนื่องจากภาชนะที่มีตัวประสานจะมีแป้งมันสาปะหลังและ PVA เป็นตัวเคลือบผิวด้ านนอก เมื่อภาชนะ
สัมผัสกับน้าหรือความชื้นจะทาให้โมเลกุลของน้าแทรกตัวเข้าไปภายในภาชนะได้ยาก เนื่องจากแป้งมันสาปะหลัง มี
ความทนทานต่อการสัมผัสน้า (Matsui et al, 2004) อีกประการหนึ่ง ที่ส่ง ผลต่อการดูดซึมน้าของภาชนะ คื อ
ปริมาณเส้นใย ซึ่งภาชนะที่มีปริมาณเส้นใยมากจะมีค่าการดูดซึมน้าได้มาก เพราะเซลลูโลสในเส้นใยมีสมบัติชอบน้า
ทาให้ดูดซับความชื้นได้ง่าย (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)
3. ในการทดสอบแรงดึง ภาชนะที่มีตัวประสานจะมีค่าการต้านแรงดึงสูงกว่าภาชนะที่ไม่มีตัวประสาน
เนื่องจากภาชนะที่ไม่มีตัวประสานจะไม่มีตัวช่วยยึดเกาะระหว่างเส้นใย และเมื่อมีแรงไปกระทาจะยิ่งทาให้เกิดความ
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เสียหายได้ง่าย ส่วนภาชนะที่มีตัวประสานนั้น ตัวประสานจะไปช่วยให้เส้นใยยึดเกาะตัวกัน และเมื่อมีแรงไปกระทา
จึงทาให้ภาชนะเกิดความเสียหายได้ยาก ทั้งนี้ความยาวของเส้นใยนั้น ก็ส่งผลต่อความแข็งแรงของภาชนะเช่นกัน
เส้นใยที่มีความยาวมากจะมีสมบัติการต้านแรงดึงมาก เนื่องจากเส้นใยที่มีความยาวมากกว่าจะสามารถยึดเกาะตัว
กันได้ดีกว่าเส้นใยสั้น เพราะมีผิวสัมผัสระหว่างเส้นใยมาก (มลสุดา ลิวไธสง, 2556)
4. จากการศึกษาสัณฐานวิทยาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ ศึกษาลักษณะของพื้นผิวภาชนะ
ภายนอกและลักษณะภายในของภาชนะ เพื่อตรวจสอบความพรุนของภาชนะที่กาลังขยายต่าง ๆ พบว่าสูตรที่ไม่มีตัว
ประสานจะมีลักษณะคล้ายกระดาษสา มีโครงสร้างภายในเส้นใยไม่ยึดเกาะกัน และมีรูพรุนขนาดเล็กเกิดขึ้นทั่วทั้ง
ภาชนะ ส่วนภาชนะที่มีตัวประสาน เส้ นใยจะยึดติดกันแน่น ไม่มีความพรุน เนื่องจากตัวประสานจะเข้าไปเติมเต็ม
ช่องว่างระหว่างเส้นใย ชิ้นทดสอบจึงมีสมบัติที่ดีขึ้น (นที ฐานมั่น , 2557) การที่พัฒนาวัสดุคอมโพสิท (Green
composite) จากเศษไม้และตัวประสานย่อยสลายได้ จากการเปรียบเทียบชิ้นทดสอบที่อัดขึ้นรูปด้ วยความร้อนจาก
เศษไม้เพียงอย่างเดียว (100%) และชิ้นทดสอบจากเศษไม้ที่ผสมตัวประสาน พบว่าการใส่ตัวประสานนั้นทาให้
ช่องว่างระหว่างเศษไม้ลดลงมาก และน่าจะเป็นสาเหตุที่ทาให้แรงยึดเกาะภายในชิ้นงานดีขึ้นจากการเติมตัวประสาน
ดังกล่าว (Kinoshita et al, 2009)
ภาชนะในแต่ละสู ตรนั้ นมี ลักษณะและคุ ณ สมบัติ ที่แ ตกต่า งกัน การเลือกสูตรที่เ หมาะสมในการ
นาไปใช้งานจริง ปัจจัยที่เลือกมาใช้ในการหาสูตรที่เหมาะสม คือ ค่าการทดสอบแรงดึง จะต้องมีค่าระหว่าง 35-351
kSC (ธรรมรักษ์ ศรีมารุต, 2541) และค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้า จะต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ 55 (มอก.170-2550)
แสดงให้เห็นว่าสูตรที่มีค่าแรงดึงและค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้าอยู่ในมาตรฐาน คือ สูตรที่มีปริมาณเส้นใย 20 กรัม
แป้งมัน 20 กรัม (สูตรที่ 5) และสูตรที่มีปริมาณเส้นใย 10 กรัม PVA 20 กรัม (สูตรที่ 10) จากอัตราส่วน แสดงให้
เห็นว่าสูตรที่เหมาะสมจะมีตัวประสานเพียงชนิดเดียว เนื่องจาก PVA และแป้งมันสาปะหลังมีคุณสมบัติดูดซับ
ความชื้นและสมบัติเชิงกลต่างกัน (สุทธิสา ก้อนเรือง, 2563)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
สามารถนาภาชนะที่ผลิตจากเส้นใยหญ้าขจรจบและเส้นใยผักตบชวา นาไปพัฒนาสูตรต่อ เพื่อสร้ าง
รายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ภาชนะที่ได้มีสีเข้มเกินไป ดังนั้นควรศึกษาวิธีการที่จะทาให้ภาชนะมีสีที่อ่อนลง
2. ความหนาของภาชนะที่ได้ไม่สม่าเสมอกัน ดังนั้นควรศึกษาวิธีการที่จะสามารถทาให้ภาชะมีความ
หนาสม่าเสมอกัน
3. เปลี่ยนรูปแบบภาชนะให้หลากหลาย เช่น ทาถ้วย ทาถาด ทาแก้วน้า เป็นต้น
4. พัฒนาสูตรที่สามารถดูดซับน้าได้น้อยที่สุด เพื่อสามารถนาไปใส่อาหารที่เป็นน้าได้ เช่น สามารถใส่
ก๋วยเตี๋ยวได้ เป็นต้น
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ยีสต์และรา ในวุ้นเส้นจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม
2564 อาศัยเกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3636 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมวุนเสน ได้กาหนดไว้ว่าวุ้นเส้นแห้งสามารถตรวจพบโคลิฟอร์ม (Coliform) โดยวิธี MPN น้อยกว่า
3 ต่อกรัม จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง จานวนยีสต์และราไม่เกิน 10 โคโลนี
ต่อกรัมของตัวอย่าง และต้องตรวจไม่พบ ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในตัวอย่าง 0.1 กรัม โดย
ทาการวิเคราะห์ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราคลองขลุง จากผลการทดลอง พบจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดค่าอยู่ที่ 1.5
และ 0 CFU/g ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform) ยีสต์ ราและ ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ใน
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง และยังมีการยืนยันผลตรวจจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย โดยทาการ
วิเคราะห์ จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด <10 ไม่เกิน ≤ 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง โคลิฟอร์ม (Coliform) <3.0
MPN/กรัม ยีสต์และรา <10 CFU/g ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ไม่พบใน 0.1 g ซึ่งเป็นตัวอย่าง
เดียวกันกับที่นามาทาการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหารตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม
คาสาคัญ: โคลิฟอร์ม / จานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด / ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ / ยีสต์และรา
Abstract
Dry vermicelli products from Khlong Khlung Factory, Kamphaeng Phet Province were
examined for contamination of total plate count, coliform bacteria, yeast, mold, and Clostridium
perfringens during the period of July to October (2021) following the dry vermicelli Industrial
Standards of the Ministry of Industry according to Notification No. 3636 (B.E. 2549), Thailand. It was
found that the total microbial count did not detect more than 1 x 103 colonies per gram of sample,
the coliform less than 3 MPN per gram, Yeast & Mold and C. perfringens were not detected in all
30 samples, and there is also confirmation of the results of the examination from the company.
central laboratory Thailand by analyzing Total microbial count <10 Not more than ≤ 1 x 103
colonies per gram of sample Coliform <3.0 MPN/g Yeast and mold <10 CFU/g C. perfringens was
not found in 0.1 g of the same sample used for analysis, which means the vermicelli products
passed this standard.
Keywords: Coliform bacteria / Total plate count / Clostridium perfringens / Yeast & Mold
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
วุ้นเส้น (vermicelli) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากแป้งถั่วเขียวถูกนามาทาเป็นเส้น วุ้นเส้นเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค มีลักษณะเป็นเส้นใส มี 2 แบบ คือ แบบเส้นเปียกและแบบเส้นแห้ง (วิเชียร วรพุทธพร และ สมชาย
ประภาวัติ, 2528) วุ้นเส้นเป็นอาหารแห้งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวใส ไม่มีสี มีขายทั่วไปในท้องตลาด ใช้
บริโภคเป็นอาหารประจาวันของประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วุ้นเส้นเป็นอาหารที่เริ่มแพร่หลายเข้ามา
ในเมืองไทย โดยชนชาติจีนเป็นผู้นาเข้ามา ถ้าหากวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตไม่สะอาด อาจพบการ
ปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคได้ หากเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายผู้บริโภค จะทาให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสียอย่าง
รุนแรง อาเจี ยน มีไข้ และปวดศี รษะ ดัง นั้น การบริโภคอาหารที่มีค วามปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อ นของ
เชื้อจุลินทรียก์ ่อโรค จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง (Li and Mustapha, 2002; Prescott, Harley, and Klein, 2002)
ในปี พ.ศ. 2537 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา
(USDA) พบเมล็ ด พั น ธุ์ ถั่ ว เขี ย วและถั่ ว งอกมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการระบาดของจุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคในประเทศและ
ต่า งประเทศ จากรายงานต่า ง ๆ แสดงให้เห็นว่ า แบคที เรี ย ที่ก่ อ โรคอาจมีอ ยู่ ในเมล็ ดถั่ ว เขี ย วและถั่วงอก การ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ E. coli O157:H7 และ Salmonella enterica ในระหว่างกระบวนการงอกส่งผลให้
เกิดการระบาด (Zhang and Farber, 1996) แบคทีเรียสามารถเกาะติดเมล็ดและอยู่รอดได้เป็นเวลานานภายใต้
สภาวะแห้ง (Mistcherlich and Math, 1984) การแช่ถั่วเขียวในน้าร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90
วินาที มีประสิทธิภาพในการกาจัด E. coli O157:H7 และ Salmonella (Bari, Inatsu, Isobe and Kawamoto,
2008) ในช่ ว งปี พ.ศ. 2558–2560 พบปั ญ หาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารยั ง ไม่ ไ ด้ คุ ณ ภาพตามมาตรฐาน ฯ ได้ แ ก่ พบ
เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ ก่ อ โรคอาหารเป็ น พิ ษ เช่ น Escherichia coli, Salmonella spp. Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens และ Bacillus cereus หรือพบการใช้ ปริมาณวัตถุเจื อปนอาหารเกินกว่า ที่กฎหมาย
กาหนด (Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division, 2018)
การตรวจคุณภาพวุ้นเส้นแห้งทางจุลชีววิทยา จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กาแพงเพชร อาศัยเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3636) พ.ศ.2549 กาหนดไว้ว่า สุขลักษณะของวุ้น
เส้น สามารถพบจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ตามวิธีการมาตรฐาน AOAC
(2005) โคลิฟอร์มโดยต้องพบน้อยกว่า 3 MPN/g ตามวิธีการมาตรฐาน AOAC (2005) จะต้องไม่พบการปนเปื้อน
ของเชื้อ Clostridium perfringens ในตัวอย่าง 0.1 กรัม และจะต้องพบราไม่เกิน 10 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง
จากรายงานการวิ จั ย การปนเปื้ อ นเชื้ อ ก่ อ โรคในอาหารที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น จึ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการตรวจ
เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นแห้ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนาผลการ
ตรวจที่ได้มาวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา และวิเคราะห์ ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตที่จะทาให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อลงในผลิตภัณฑ์ของโรงงานฯ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยา จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กาแพงเพชร
ขอบเขตของการทาวิจัย
การศึกษานี้มุ้งเน้นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของวุ้นเส้น ถั่วเขียว ตราคลองขลุง เพื่อนามา
วิเคราะห์การปนเปื้อนของจานวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม Clostridium perfringens ยีสต์และรา เมื่อเก็บ
ตัวอย่างแล้ว จะนาตัวอย่างมาตรวจภายในห้องปฏิบัติการทันที ตามวิธีการมาตรฐาน AOAC (2005)
กรอบแนวคิดการวิจัย
การผลิตวุ้นเส้นของโรงงานวุ้นเส้นเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้แรงงานคนเป็นหลัก กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง รวมทั้งการเก็บรักษา หากมีการจัดการสุขลักษณะไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้
ดังนั้นจึงต้องทาการตรวจคุณภาพวุ้นเส้น เพื่อทราบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นแห้งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นาผลการตรวจที่ได้มาวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางจุล
ชีววิทยา และวิเคราะห์การลดการปนเปื้อนเชื้อในแต่ละขั้นตอนการผลิต
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วิธีดาเนินการวิจัย
ตัวอย่างที่ศึกษา
ตัวอย่างวุ้นเส้นแห้งจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ทาการเก็บตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง
จานวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด
การวิเคราะห์จุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหาร ทาการชั่งตัวอย่าง 50 ± 1 กรัม ลงในสารละลาย Potassium
dihydrogen Orthophosphate Anhydrous (BPB) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปริมาตร 450 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่า
เบาๆ 2 นาที ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงบนจานอาหารเพาะเชื้อ จากนั้น เทอาหาร Plate count agar
(PCA) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตัวอย่างละ 3 ซ้า บ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วทาการนับจานวนโคโลนี
การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของโคลิฟอร์ม
การตรวจโคลิ ฟ อร์ ม แบ่ ง เป็ น 3 ขั้ น ตอน ขั้ น ตอนแรก Presumptive coliform test ท าการชั่ ง
ตัวอย่าง 50 ± 1 กรัม ลงในสารละลาย Potassium dihydrogen Orthophosphate Anhydrous (BPB) ที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 450 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าเบาๆ 2 นาที ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงใน LST
Broth (2X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้า ปเปตตัวอยางปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน
LST Broth (1X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้า และปิเปตตัวอยางปริมาตร 0.1
มิลลิลิตร ลงใน LST Broth (1X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้า บมที่อุณหภูมิ 37
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ± 3 ชั่วโมง เมื่อครบกาหนด สังเกตหลอดใดเกิดแกส ใหอานผลจากแตละหลอดที่เกิด
แกส โดยนาคาที่ไดไปเปิดตาราง MPN index ของเชื้อโคลิฟอร์ม
ขั้นตอน Confirmed coliform test ถายเชื้อ 1 ห่วงจากหลอดที่เกิดแก๊สหรือขุ่นในขั้น Presumptive
coliform test ใสใน Brilliant Green Lactose Bile broth (BGLB) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปริมาตร 10 มิลลิลิตร
ภายในบรรจุหลอดดักแกสอยู บมที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และถายเชื้อ 1 ห่วงใสใน
Ec broth ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่ภายในบรรจุหลอดดักแกสอยูเพื่อยืนยันว่าเปนฟีคอลโคลิ
ฟอรม บมทีอ่ ุณหภูมื 45.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในอ่างน้าร้อน เมื่อครบกาหนด สังเกตการเกิด
แกส ใหอานผลจากแตละหลอดที่เกิดแกส โดยนาคาที่ไดไปเปิดตาราง MPN index ของเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์ม
ขั้น Completed test ตรวจดูว าหลอดใดเกิดแกส ถายเชื้ อ 1-2 ลูป จากหลอดที่เกิดแกสในขั้น
Confirmed coliform test ที่ใหผลเปนบวกมา streak ลงบน EMB agar ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นนาไปบมที่
35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง สุ่มเลือกโคโลนีทีมีลักษณะสีเขียวเหล็กตัดโคโลนีเดี่ยวลงในหลอด
ทดลองที่มีอาหาร Plate count agar (PCA) บ่มที่ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง ทาการย้อมแก
รมแบคทีเรีย สังเกตการติดสีแกรมด้วยกล้องจุลทรรศน์ ที่กาลังขยาย 1000 เท่า
การวิเคราะห์ Clostridium perfringens
เตรียมอาหาร Cooked meat medium ใส่หลอดทดลอง หลอดละ 1.25 กรัม ในน้า 10 มิลลิลิตร
จานวน 15 หลอด ผสมให้เข้ากันและปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที จนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเปียกอย่างทั่วถึง จากนั้นนาไป
ฆ่าเชื้อที่ตู้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอ (Autoclave)
การเตรียมอาหาร Tryptose Sulfite Cycloserine egg yolk (TSC egg yolk) โดยเริ่มจากการนาไข่
ไก่ไปล้างทาความสะอาด แล้วนามาแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเตรียม0.85% โซเดียมคลอ
ไรด์ ปลอดเชื้อปริมาตร 100 มิลลิลิตร นาปากคีบ (forceps) กระบอกตวง และแท่งแก้วคนสาร ไปฆ่าเชื้อที่ตู้หม้อนึ่ง
ฆ่าเชื้อความดันไอ (Autoclave) เมื่อครบเวลา ใช้ปากคีบ (forceps) เจาะเปลือกไข่ แล้วเอาไข่ขาวออก เอาเฉพาะ
ไข่แดงใส่ในกระบอกตวง จากนั้นใช้แท่งแก้วคนไข่แดง แล้วอ่านปริมาตร เติม 0.85% โซเดียมคลอไรด์เท่าปริมาตรไข่
แดงเก็บที่ 4 °C ก่อนนาไปใช้ ทาการชั่ง TSC ปริมาณ 19.5 กรัม ลงในน้าปริมาตร 500 มิลลิลิตร นาไปต้มให้ละลาย
บนเตาให้ความร้อนจนละลายและนาไปฆ่าเชื้อ นา egg yolk ที่เตรียมไว้ ปิเปตปริมาตร 40 มิลลิลิตร มาผสมกับ
TSC ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 45 – 50 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากัน จากนั้นเทลงบนจาน
อาหารเพาะเชื้อ
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ชั่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง 25 กรัม ลงใน 1% Peptone ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา
2 นาที ปิเปตปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่มีอาหาร Cooked meat medium ที่ผ่า นการฆ่า เชื้ อแล้ว 10
มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้า บ่มแบบไร้ออกซิเจนที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นถ่าย
เชื้อในอาหาร Cooked meat medium และทาการถ่ายเชื้อลงบนอาหาร TSC egg yolk บ่มแบบไร้ออกซิเจนที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อมีการเจริญเติบโตของเชื้อ C. perfringens จะมีโคโลนีสีดา
เกิดขึ้นบนอาหาร TSC egg yolk จากนั้นนาเชื้อไปย้อมแกรมและทดสอบคุณสมบัติ ทางชีวเคมี เพื่อยืนยันว่าเป็น C.
perfringens โดยจะทดสอบ Nitrate Reduction, Motility และ Spore
การวิเคราะห์ยีสต์และรา
เตรียมอาหาร Dichloran 18% Glyceral Agar (DG18) โดยชั่ง 15.8 กรัมในน้า 500 มิลลิลิตร และ
ชั่งผงวุ้น 7.5 กรัม นา DG18 และผงวุ้นไปต้มให้ละลายบนเตาให้ความร้อน จากนั้นเติมกลีเซอรอล 55 กรัม คนให้
เข้ากัน เทใส่ขวดรูปชมพู่ นาไปฆ่าเชื้อ ชั่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง 50 กรัม ลงใน 0.1% Peptone water ปริมาตร 450
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที ปิเปตปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว
จากนั้นเทอาหาร DG18 ลงไป ทาการกวนให้เข้ากัน ทาตัวอย่างละ 3 ซ้า เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว บ่มที่อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 – 7 วัน แล้วทาการนับโคโลนี
การส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันผล
ส่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง จานวน 5 ตัวอย่าง ไปที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย เพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯ เพื่อนาผลที่ได้มาเทียบเคียงความถูกต้อง
ผลการวิจัย
ตัวอย่างวุ้นเส้นทั้งหมด 30 ตัวอย่าง จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จ. กาแพงเพชร โดยเก็บทีละ 5 ตัวอย่าง
แบ่งการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มออกเป็น 6 ครั้ง คือ การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิง หาคม พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 6 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ลักษณะตัวอย่างวุ้นเส้นแห้งที่ได้เป็นถุงพลาสติก ปิดสนิท จานวน 5 ถุง
น้าหนักปริมาตร 100 กรัมต่อถุง
การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุ ลินทรีย์ทั้งหมดในวุ้นเส้นถั่วเขียว ตามมาตรฐานผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรม
กาหนดจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีตอ่ กรัมของตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว
ชื่อตัวอย่าง

ครั้งที่

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราคลองขลุง

1
2
3
4
5
6

1
0
0
102
0
102
102

ตัวอย่างที่/หน่วย CFU/g
2
3
4
0
0
0
0
0
0
1
5x10
0
102
5x101
5x101
0
1
1
5x10
5x10
0
0
0
0

5
0
0
0
0
1.5x102
0

การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด พบจานวนจุลินทรีย์สูงสุดอยู่ที่ 1.5 x 102 CFU/g และต่าสุด
คือ 0 CFU/g ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ
การวิ เ คราะห์ ก ารปนเปื้ อ นเชื้ อโคลิฟ อร์ ม ในวุ้น เส้น ด้ ว ยวิ ธี MPN Coliform ตามมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ
อุตสาหกรรม สามารถพบได้ไม่เกิน 3 MPN/g ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ MPN coliform ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว
ชื่อตัวอย่าง

ครั้งที่

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราคลองขลุง

1
2
3
4
5
6

1
<3
<3
<3
<3
<3
<3

ตัวอย่างที่ / หน่วย MPN/g
2
3
4
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

5
<3
<3
<3
<3
<3
<3

การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราคลองขลุง จานวน 30 ตัวอย่าง พบให้ค่า
MPN Coliform <3 MPN/g ในทุกตัวอย่าง ซึ่งเป็นไปมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฯ
การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์มในวุ้นเส้นไม่ถูกกาหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฯ
แต่ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์ม จะช่วยยืนยันผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม ใน
ตารางที่ 2 ได้ จึงแสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอล โคลิฟอร์มในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ MPN Fecal Coliform ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว
ชื่อตัวอย่าง

ครั้งที่

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราคลองขลุง

1
2
3
4
5
6

1
<3
<3
<3
<3
<3
<3

ตัวอย่างที่/หน่วย MPN/g
2
3
4
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3
<3

5
<3
<3
<3
<3
<3
<3

การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อ ฟีคอล โคลิฟอร์มด้วยวิธี MPN จากตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว พบว่าให้ค่า
MPN Fecal Coliform <3 MPN/g ในทุกตัวอย่าง หรือไม่พบการปนเปื้อนเชื้อฟีคอล โคลิฟอร์ม
การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และราในวุ้นเส้นแห้ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมฯ พบ
ยีสต์และราได้ไม่เกิน 10 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ยีสต์และรา (CFU/g) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว
ชื่อตัวอย่าง

ครั้งที่

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราคลองขลุง

1
2
3
4
5
6

1
0
0
0
0
0
0

ตัวอย่างที่ / หน่วย ( CFU/g)
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0

732

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และราในวุ้นเส้น เท่ากับ 0 CFU/g แสดงว่าไม่พบการปนเปื้อนของ
เชื้อยีสต์และรา ซึ่งตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พบยีสต์และราในวุ้นเส้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10
โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง
การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในวุ้นเส้นแห้ง จาก
โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ กาหนดต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม แสดงผลดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว
ชื่อตัวอย่าง

วุ้นเส้นถั่วเขียว
ตราคลองขลุง

ครั้งที่
1
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

1
2
3
4
5
6

ตัวอย่างที่/ หน่วย พบหรือไม่พบ
2
3
4
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

5
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในวุ้นเส้นแห้งจากโรงงานฯ ไม่พบการ
ปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในทุกตัวอย่าง
ตารางที่ 6 แสดงผลการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันผลที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย เพื่อ
เทียบเคียงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยากับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้
ตารางที่ 6 ผลการตรวจยืนยันในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย
รายการทดสอบ
Total Plate Count
Coliform Bacteria
Molds
Clostridium perfringens

ผลการ
ทดสอบ
<10
<3.0
<10
ไม่พบ

ค่ามาตรฐาน

หน่วย

LOD

วิธีทดสอบอ้างอิง

≤ 1 x 103
<3.0
<10
ไม่พบ

CFU/g
MPN/g
CFU/g
In 0.1 g

-

FAD BAM Online, 2001
FAD BAM Online, 2020
FAD BAM Online, 2001
FAD BAM Online, 2001

ผลรายงานของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อในผลิตภัณฑ์วุ้น
เส้น จานวน 5 ตัวอย่าง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้จานวน 30 ตัวอย่าง ทาให้ผลการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือ ว่าคุณภาพวุ้นเส้นถั่วเขียวจากโรงงานฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฯ
สรุปผลการวิจัย
การตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อโคลิฟอร์ม ยีสต์และรา C. perfringens ในวุ้นเส้นสาเร็จรูป
โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ตัวอย่าง รวมจานวน
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง โดยนาผลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฯ พบว่า
จานวนจุลินทรีย์ที่ขึ้นที่มีค่ามากที่สุดอยู่ที่ ตัวอย่างวุ้นเส้นที่ตรวจในเดือนกันยายน ค่าอยู่ที่ 1.5 x 102 CFU/g ซึ่งน้อย
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม การตรวจผลยืนยันไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มเช่นกัน ไม่พบการปนเปื้อน
ยีสต์และรา และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ C. perfringens แสดงว่าผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจากโรงงานคลองขลุงผ่าน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะมีการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ดี และดูแลความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์
นอกจากนี้ ยั ง น าก้ อ นแป้ ง ที่ แ ห้ ง แล้ ว ไปอบรมควั น ก ามะถั น ซึ่ ง การอบรมควั น ก ามะถั น ช่ ว ยในการยั บ ยั้ ง การ
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เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์และรา และในขั้นตอนการตีแป้ง วุ้นเส้นถูกตีลงในน้าร้อนและแช่น้าเย็น
ทันที ซึ่งเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อ C. perfringens มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานดี วุ้นเส้นแห้ง
จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง กาแพงเพชร จึงสะอาด ปลอดภัยและไม่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวุ้นเส้นแห้งต่ามาก เนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
ที่มีปริมาณค่าน้าอิสระต่ามาก แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่าน้าอิสระต่ากว่า 0.9 และราส่วน
ใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่าน้าอิสระต่ากว่า 0.7ซึ่งผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นคลองขลุงมีความชื้นที่ 0.06 จึงช่วยยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไม่ถูกสุขลักษณะอาจตรวจพบปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดเกินค่ามาตรฐาน ฯ ได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทาการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้าบาดาลที่
โรงงานใช้ในการผลิต ผลการวิเคราะห์พบจุลินทรีย์ทั้งหมดจานวนมาก อยู่ในช่วง 3.02 x 104 CFU/g ถึง 6.42 x 104
CFU/g ซึ่งมากกว่าค่าจุลินทรีย์ทั้งหมดตามมาตรฐานน้าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 ไม่
เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากผลการวิเคราะห์น้าบาดาลมีเชื้อปนเปื้อนเกินมาตรฐาน แต่ถึงอย่างไร
ด้วยกระบวนการผลิตในโรงงานที่สะอาด ทาให้ไม่พบเชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น
การที่ไม่พบทั้งโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มในตัวอย่างวุ้นเส้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทาการสุ่มตรวจปริมาณโค
ลิฟอร์มและฟีคอล โคลิฟอร์มในน้าบาดาล ที่โรงงานใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่กระบวนการแช่เมล็ดถั่วเขียวไป
ตลอดจนขึ้นเส้นวุ้นเส้น ผลการวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม และฟีคอล โคลิฟอร์ม ในน้าบาดาล
ทาให้ทราบว่าน้าบาดาลไม่มีเชื้อก่อโรค การไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และรา อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น
แห้งดี เนื่องจากโรงงานตากแดดจนวุ้นเส้นแห้ง ทาให้วุ้นเส้นไม่มีมีค่าน้าอิสระ จึงไม่ส่งเสริมการเจริญของยีสต์และรา
อีกทั้งในกระบวนการผลิตวุ้นเส้น ก้อนแป้งที่เป็นวัตถุดิบของการทาวุ้นเส้นถูกนาไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งช่วยลดการ
ปนเปื้อนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนขึ้นเส้น และนอกจากนี้ก้อนแป้งที่แห้งแล้วยังถูกนาไปอบรมควัน
กามะถัน (เกรดที่ใช้กับอาหาร) เป็นเวลา 1 คืน ซึ่งการอบรมควันกามะถัน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์
แบคทีเรีย ยีสต์และรา ซึ่งควันกามะถันสามารถสลายตัวได้เองหลังจาก 8 ชั่วโมง หลังการอบ (พลาวัตร พุทธรักษ์,
2559) ทาให้วุ้นเส้นสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค การไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ เนื่องจากในกระบวนการผลิตวุ้น
เส้น ในขั้นตอนการตีเส้น แป้งถูกตีลงในน้าร้อน จากนั้นเส้นจะถูกช้อนมาแช่ในน้าเย็นทันที เป็นการช่วยลดการ
ปนเปื้อนเชื้อ C. perfringens (Munoz et al., 2021)
จากผลการทดลองทั้งหมด ทาให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสะอาด ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการผลิตวุ้นเส้นของโรงงานวุ้นเส้นที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจึงไม่พบ
จุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรคปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนขั้นต้น (ในขณะที่เติบโตและในระหว่างการเก็บเกี่ยว) หรือ
การปนเปื้อนทุติยภูมิ (ระหว่างการซัก หั่นแช่ บรรจุ และเตรียม) (Harris et al., 2003) ถึงแม้ว่าในเมล็ดถั่วเขียวซึ่ง
เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลูกในดิน จะมีการปนเปื้อนจุ ลินทรีย์ เชื้ อยีสต์และราที่ค่ อนข้า งสูง และมีโอกาส
ปนเปื้อนมาจากอากาศและฝุ่นละออง หรืออาจมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตในแต่ละ
กระบวนการ (สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง, 2547) แต่ในกระบวนการผลิตวุ้นเส้น ของโรงงานฯ มีขั้นตอนที่สามารถ
ควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
โรงงานฯ สามารถนาผลการวิเคราะห์เชื้อนี้ไปใช้ในการบ่งชี้ความสะอาดในกระบวนการผลิตของ
โรงงานได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
วิเคราะห์สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ผลิต โดยทาการตรวจติดตามการปนเปื้อนเชื้อในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ควรวางแผนการตรวจติดตามเป็นระยะ ตามข้อกาหนดของโรงงานฯ
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การเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโตต่างกัน
Comparison of Chlorophylls contents in Brassica chinensis Jusl at difference
treatments
นภัสสร อินรัญ1 กนกวรรณ แย้มยิ้ม1 รัตนมน แสงสุรินทร์1 และศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล2
Naphatsorn Inran1, Kanokwan Yaemyim1 , Rattanamon Sangsurin1
and Supawat Wisitsirikun2
1นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษา ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโต
ต่างกัน ได้แก่ รดด้วยน้า ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก และปุ๋ยยูเรีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยสารและระยะเวลาที่ต่ างกัน และวิเคราะห์ปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียว
กวางตุ้ง ที่รดด้วยสารต่า งกั น จากนั้นทาการเปรียบเทีย บปริ มาณสารคลอโรฟิล ล์ใ นผัก กาดเขี ย วกวางตุ้ง ตาม
ระยะเวลาที่ต่างกัน โดยปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งหมด 8 กระถาง แต่ละกระถางรดด้วยสารต่างชนิดกัน และทา
การวัดการเจริญเติบโต โดยวัดทั้งหมด 3 ครั้ง ช่วงอายุ 23 วัน ช่วงอายุ 30 วัน และช่วงอายุ 38 วัน และวิเคราะห์หา
ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้ง ด้วยวิธีสารละลายอะซิโตนและวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่องยูวี -วิสิ
เบิล สเปกโตโฟโตมิเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า ในช่วงอายุ 23 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก + ปุ๋ยหมัก +
ปุ๋ยยูเรีย มีการเจริญเติบโตดีที่สุด ในช่วง 30 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก + ปุ๋ยยูเรีย มีการเจริญเติบโต
ดีที่สุด ในช่วง 38 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย มีการเจริญเติบโตดีที่ สุด และการวิเคราะห์หา
ค่าคลอโรฟิลล์ ในช่วงอายุ 23 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วย ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีค่าคลอโรฟิลล์สูง
ที่สุด 0.208 mg/g ในช่วงอายุ 30 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก มีค่าคลอโรฟิลล์สูงที่สุด 0.613 mg/g
และในช่วงอายุ 38 วัน ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยยูเรีย มีค่าคลอโรฟิลล์สูงที่สุด 0.237 mg/g จากผลการวิจัย
พบว่า ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยยูเรีย มีผลต่อการเจริญเติบโตและคลอโรฟิลล์ของพืชแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุ
ของพืช
คาสาคัญ : คลอโรฟิลล์/ผักกาดเขียวกวางตุ้ง/การเจริญเติบโต
Abstract
In this research the researcher studied Chlorophyll content in Guangdong green lettuce
using different growth substances, including water- irrigation, bio- compost, manure and urea
fertilizer. The objective of this study aims compare the growth of Guangdong green lettuce that
were watered with different substances and periods of time and analyzed the amount of
chlorophyll in Guangdong green lettuce that were watered with different substances. Then, the
chlorophyll content of Guangdong green cabbage was compared according to different periods A
total of 8 pots of Cantonese mustard greens were planted, each pot being watered with a different
substance. and measure the growth All were measured 3 times at 23 days, 30 days and 38 days
and analyzed for chlorophyll content in Guangdong green lettuce with acetone solution and UV
absorbance measurement- visual spectrophotometer. The results showed that at 23 days of age.
Cantonese mustard greens that were watered with manure + compost + urea had the best growth.
During the 30 day period. Cantonese mustard greens that were watered with manure + urea had
the best growth. During 38 days, Guangdong greens that were watered with manure + urea had the
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best growth and chlorophyll analysis. At 23 days of age, Guangdong green lettuce watered with
manure + urea + compost had the highest chlorophyll value of 0.208 mg/g at the age of 30 days,
the Cantonese mustard greens that were watered with manure The highest chlorophyll value was
0. 613 mg/ g and at 38 days of age. Cantonese mustard greens that were watered with urea The
highest chlorophyll value is 0. 237 mg/ g. From the research results, it was found that manure,
compost and urea the effect on plant growth and chlorophyll differed in different plant life stages.
Keywords : Chlorophyll/ Cantonese Green Cabbage/ Growth
ความสาคัญและที่มาของปัญหา
ในปัจจุบันประเทศไทยมีพืชพันธุ์ทางการเกษตรมากมายจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศทางเกษตรกรรม มีพืช
พันธุ์ทางการเกษตรที่หลากหลาย ผักกาดเขียวกวางตุ้งก็ถือว่าเป็นพืชทางเศรษฐกิจของประเทศไทยชนิดหนึ่งที่นิยม
ปลูกขายในท้องตลาด และปลูกไว้รับประทานในครัวเรือน เป็นพืชที่นิยมรับประทานทั้งก้านและใบ ผักกวางตุ้งแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือ สายพันธุ์สีขาว และสายพันธุ์สีเขียว ผักกาดเขียวกวางตุ้ง (Choy Sum) ชื่อวิทยาศาสตร์
Brassica chinensis Jusl var parachinensis ( Bailey) Tsen & Lee อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ Cruciferae เ ป็ น ผั ก ที่ นิ ย ม
รับประทานกันเป็นอย่างมาก เนื่องจากในผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็นพืชผักทางการเกษตรที่นิยมปลูกรับประทานกันใน
ครัวเรือนอีกทั้งยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูง นอกจากนี้ในผักกาดเขียวกวางตุ้งยังมีคลอโรฟิลล์ (chlorophyll) ซึ่ง
เป็นสารประกอบที่พบได้ในส่วนที่มีสีเขียวของพืช เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการสังเคราะห์แสง คลอโรฟิลล์ทา
หน้าที่เป็น โมเลกุล รับพลังงานจากแสง และนาพลังงานดังกล่าวไปใช้ในการสร้างพลังงานเคมี โดยกระบวนการ
สังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์ เช่น น้าตาล และนาไปใช้เพื่อการดารงชีวิต ดังที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ทราบ
ว่าคลอโรฟิลล์นั้น มีประโยชน์ทั้งกับพืชและมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษ ย์เป็นอย่างมาก จึงทาให้ผักกาดเขียว
กวางตุ้ง ซึ่งเป็นผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยคลอโรฟิลล์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นที่นิยมในการนามาปรุงอาหาร เพื่อ
รับประทานกันอย่างแพร่หลาย แต่ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผักใบเขียวเป็น
จานวนมาก ซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร โดยการฉีดพ่นสารเคมีขณะเพาะปลูกโดยไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้
สารเคมีที่ฉีดพ่นนั้นสลายตัวก่อนนามาจาหน่าย ส่งผลให้ประชาชนหลีกเลี่ยงที่จะรับประทานพืชผักใบเขียว ทาให้
ยอดการจาหน่ายผักใบเขียวลดลงไปด้วย เกษตรกรจึงเรียนรู้และปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกผักใบเขียวใหม่ โดยการ
ใช้ปุ๋ยทางการเกษตรแทนการใช้สารเคมีในการฉีดพ่น ซึ่งปุ๋ยทางการเกษตรมีหลากหลายชนิด มีทั้งปุ๋ยที่ได้จากมูล
สัตว์ ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ได้จากการนาเศษวัสดุจากธรรมชาติมาผ่านกระบวนการหมัก และปุ๋ยที่ได้จากสารเคมี เช่น ปุ๋ย
ยูเรีย เกษตรกรไทยจึงหันมาใช้ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักชีวภาพ และปุ๋ยเคมีกันเป็นจานวนมาก เนื่องจากการใช้ปุ๋ยทาง
การเกษตรมีความสะดวกในการใช้งานอีกทั้งยังเป็นการเพิ่ม ธาตุอาหารต่างๆ ในดินให้กับพืชอีกด้วย จึงส่งผลทา
ให้พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีปริมาณคลอโรฟิลล์ที่สูงขึ้น และส่งผลทาให้ พืชสังเคราะห์แสงได้ดีมาก
ยิ่งขึ้นนาไปสู่การสร้างอาหารเพื่อนาไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช อีกทั้งยังเป็นการนาสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์กลับมาใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและทาให้พืชผักใบเขียวไร้สารพิษตกค้าง (สุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม, 2546)
ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นการใช้ปุ๋ยในการปลูกผักจีน เพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค อาทิ สุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม (2546) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักบุ้งจีนที่รดด้วยสารต่างชนิด
โดย วิธี ยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโปโตเมทรี ได้ศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์และการเจริญเติบโตของ
ผักบุ้งจีน โดยรดด้วยน้า น้าปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้าปุ๋ยยูเรีย พบว่าการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีนที่รดด้วยน้าปุ๋ยยูเรีย
มีขนาดและความสูงมากกว่าผักบุ้งจีนที่รดด้วยน้าปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้า ตามลาดับ เมื่อทาการวิเคราะห์หาปริมาณ
คลอโรฟิลล์ในผักบุ้งจีน พบว่ากระถางที่รดด้วยปุ๋ยยูเรีย มีปริมาณคลอโรฟิลล์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ น้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ และน้า ตามลาดับ งานวิจัยที่เกี่ยวมาข้างต้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและปริมาณในผักบุ้งจีน
โดยใช้ปุ๋ยชนิดต่างกันเท่านั้น ยังไม่พบงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียว
กวางตุ้งที่ใช้สารในการเจริญเติบโตต่างกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการ
เจริญเติบโตต่างกัน และที่เลือกผักกาดเขียวกวางตุ้ง เพราะเป็นผักที่นิยมปลูกรับประทานในครัวเรือน ปลูกง่าย ดูแล
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รักษาง่าย มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้น วิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาปริมาณคลอโรฟิลล์ ในผักกาดเขียว
กวางตุ้งในระยะที่ต่างกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยสารและระยะเวลาที่ต่างกัน
2) เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บปริ ม าณสารคลอโรฟิ ล ล์ ใ นผั ก กาดเขี ย วกวางตุ้ ง ที่ ร ดด้ ว ยสารและ
ระยะเวลาที่ต่างกัน
กรอบความคิดการวิจัย
การเจริญเติบโตของผักกาดเขียว
กวางตุ้งโดยใช้สารต่างกัน

- สามารถเลือกใช้ปุ๋ยที่ส่งเสริมให้พืชเกิดการ
เจริญเติบโตมากที่สุด
- สามารถเลือกใช้ปุ๋ยที่ทาให้พืชสามารถสร้าง
ปริมาณคลอโรฟิลล์ได้มากที่สุด

ขอบเขตการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้สารในการ
เจริญเติบโตต่างกัน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ปลูกขึ้นเอง โดยเพาะเลี้ยงเมล็ดผักกาด
เขียวกวางตุ้งในถาดเพาะเลี้ยงพืช จานวน 8 ถาด รดด้วยน้าเป็นประจาทุกวัน วันละ 1 ครั้ง หลังจากเพาะเลี้ยงใน
ถาดเพาะพืชครบ 21 วัน ทาการย้ายพืชมาปลูกในถุงเพาะชา จานวน 8 ถุง โดยแบ่งพืชออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มควบคุม :
ถุงเพาะชาพืชที่ 1 รดด้วยน้าธรรมดา
กลุ่มทดลอง :
ถุงเพาะชาพืชที่ 2 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยคอกทุกวัน ในอัตราส่วนปุ๋ย
คอก 1 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 3 รดด้วยน้าปุ๋ยหมักชีวภาพทุกวัน ในอัตราส่วนน้าปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 1 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 4 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยยูเรียทุกวัน ในอัตราส่วนปุ๋ยยู
เรีย 1 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 5 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยคอก ใน
อัตราส่วนปุ๋ยยูเรีย 0.5 กรัม ปุ๋ยคอก 0.5 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 6 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยยูเรียผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ใน
อัตราส่วนปุ๋ยยูเรีย 0.5 กรัม ปุ๋ยหมักชีวภาพ 0.5 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 7 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ ใน
อัตราส่วนปุ๋ยคอก 0.5 กรัม ปุ๋ยหมักชีวภาพ 0.5 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ถุงเพาะชาพืชที่ 8 รดด้วยน้าที่ละลายกับปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยยูเรียและผสมกับ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ในอัตราส่วนปุ๋ยคอก 0.35 กรัม ปุ๋ยยูเรีย 0.35 กรัม ปุ๋ย
หมักชีวภาพ 0.3 กรัมต่อน้า 500 มิลลิลิตร
ขอบเขตด้านตัวแปร
ตอนที่ 1 การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
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ตัวแปรต้น : ชนิดของสารที่ใช้รดผักกาดเขียวกวางตุ้ง คือ น้า น้าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก น้า
ปุ๋ยยูเรีย น้าปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ น้าปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยยูเรีย น้าปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับปุ๋ยยูเรีย และน้าปุ๋ย
คอกผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับปุ๋ยยูเรีย
ตัวแปรตาม : การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ตัวแปรควบคุม : - ผักกาดเขียวกวางตุ้ง พันธุ์ผักกวางตุ้งดอก
- ดินที่ใช้ในการปลูก
- สารที่ใช้รดผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ตอนที่ 2 การหาปริมาณคลอโรฟิลล์
ตัวแปรต้น : ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ที่รดด้วยน้า น้าปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยคอก น้าปุ๋ยยูเรีย
น้าปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ น้าปุ๋ยคอกผสมกับปุ๋ยยูเรีย น้าปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับปุ๋ยยูเรีย และน้าปุ๋ยคอก
ผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับปุ๋ยยูเรีย
ตัวแปรตาม : ปริมาณคลอโรฟิลล์
ตัวแปรควบคุม : - พันธุ์ของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
- ดินที่ใช้ในการปลูก
- สภาวะของเครื่อง spectrophotometer
- ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการสกัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการหาปริมาณคลอโรฟิลล์ตามวิธีของ Witham et al. (1971) ได้แก่
อุปกรณ์
1. เครื่อง Spectrophotometer ยี่ห้อ Thermo Scientific รุน่ GENESYS 10S UV-Vis
Spectrophotometer
2. เครื่องชั่งไฟฟ้า
3. หลอดทดลอง
4. บีกเกอร์
5. ปิเปต
6. ขวดปรับปริมาตร
7. กระบอกตวง
8. แท่งแก้วคนสารละลาย
9. กรวยกรอง
10. ขวดรูปชมพู่
11. คิวเวต
สารเคมี
อะซิโตน (Acetone)
น้ากลั่น
วิธีดาเนินการวิจัย
การวัดการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
วัดการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้ง 2 กลุ่ม หลังจากย้ายมาปลูกในถุงเพาะชาพืชไปแล้ว 7
วัน โดยวัดจากความสูงลาต้นที่โผล่พ้นดินไปจนถึงยอด ขนาดของลาต้นและพื้นที่ของใบ โดยวัดจากส่วนที่โผล่ส่วน
แรก โดยใช้เส้นด้ายวัดแล้วนาไปทาบกับไม้บรรทัด และวัดพื้นที่ของใบจากการนาใบทาบลงไปในกระดาษตาราง
จากนั้นวัดการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งอีก 4 ครั้ง เว้นระยะห่างครั้งละ 7 วัน บันทึกข้อมูลแล้วนาข้อมูล
ทั้ง 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตทางด้านขนาดของลาต้น ความสูงของลาต้น และพื้นที่ของใบของผักกาด
เขียวกวางตุ้ง
การหาปริมาณคลอโรฟิลล์ตามวิธีของ Witham et al. (1971) วิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ของ
ผักกาดเขียวกวางตุ้ง โดยการนาใบสดผักกาดเขียวกวางตุ้งมาบดให้ละเอียดชั่งใบสดที่บดละเอียด 1 กรัม เติม
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สารละลายอะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 เพื่อสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากตัวอย่าง นาสารที่ได้กรองผ่านกระดาษ
Whatman No.1 แล้วปรับปริมาตรสุดท้ายด้วยสารละลายอะซิโตนความเข้มข้นร้อยละ 80 ให้ครบ 10 มิลลิลิตร
จากนั้นหุ้มภาชนะบรรจุสารด้วยฟรอยด์ เพื่อป้องกันการสูญเสียคลอโรฟิลล์จากการโดนแสง นาสารละลายที่ได้ไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสง ด้วยเครื่อง Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 645 และ 663 นาโนเมตร และบันทึกค่าการ
ดูดกลืนแสง นาค่า OD ไปคานวณในสูตรหาปริมาณคลอโรฟิลล์ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ 100 กรัมน้าหนักสด สูตร
ที่ใช้คานวณ
Chlorophyll a = [(12.7 x Absorbance at 663)-(2.69 x Absorbance at 645)] x
V1000×W
Chlorophyll b = [(22.9 x Absorbance at 645)-(4.68 x Absorbance at 663)] x
V1000×W
Total Chlorophyll = [(20.9 x Absorbance at 645)-(8.02 x Absorbance at 663)] x
V1000×W
โดยที่ V คือ ปริมาตรสุดท้ายของสารละลายที่นามาหาปริมาณคลอโรฟิลล์
W คือ น้าหนักของตัวอย่างที่นามาสกัดคลอโรฟิลล์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์หาค่าคลอโรฟิลล์ ด้วยวิธีการสกัดด้วยสารอะซิโตนและหาค่าดูดกลืนแสงในใบ โดยเก็บ
ข้อมูล 7 วัน 1 ครั้ง และวิเคราะห์การเจริญเติบโต โดยวัดจากใบ ลาต้น ความสูง โดยเก็บข้อมูล 7 วัน 1 ครั้ง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของคลอโรฟิลล์ในกลุ่มตัวอย่าง และคุณภาพของปุ๋ย
ดาเนินการโดยวิธีการวิเคราะห์ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของความเข้มข้น
ของคลอโรฟิลล์ในกลุ่มตัวอย่าง และคุณภาพของปุ๋ย โดยใช้วิธีของ Duncan's multiple range test ของแต่ละกลุ่ม
ตัวอย่างที่ทาการเก็บข้อมูล ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของปุ๋ย
ผลการวิจัย
1. เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยสาร และระยะเวลาที่ต่างกัน
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งด้านพื้นที่ของใบ ในการวัดทั้ง 3 ครั้ง
การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ตัวอย่าง
1. น้า
2. ปุ๋ยคอก
3. ปุ๋ยหมัก
4. ปุ๋ยยูเรีย
5. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก
6. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย
7. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย
8. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก

พื้นที่ของใบ (cm2) พื้นที่ของใบ (cm2) พื้นที่ของใบ (cm2)
ครั้งที่ 1 (23วัน)
ครัง้ ที่ 2 (30วัน)
ครัง้ ที่ 3 (38วัน)
12.00 ± 1.00
25.33 ± 0.57
38.33 ± 0.57
18.00 ± 0.57
50.33 ± 0.57
63.67 ± 0.57
33.00 ± 0.57
44.00 ± 1.00
48.00 ± 1.00
15.00 ± 1.00
20.00 ± 1.00
30.33 ± 1.52
21.00 ± 0.57
29.67 ± 0.57
33.00 ± 1.00
36.00 ± 1.52
44.33 ± 0.57
57.67 ± 0.57
28.00 ± 0.57
50.67 ± 0.57
82.00 ± 1.00
37.00 ± 1.00
48.67 ± 1.52
82.00 ± 1.00

จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบวัดพื้นที่ของใบของผักกาดเขียวกวางตุ้ง 3 ครั้ง ขณะที่พืชมีอายุ 23,30
และ 38 วันพบว่าพืชที่รดด้วยสารที่ต่างชนิดกันทั้ง 8 กระถาง มีพื้นที่ของใบที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา 23, 30 และ 38
วัน โดยพืชที่มีพื้นที่ของใบใหญ่ที่สุดคือพืชกระถางที่ 7 และ 8 รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก ขณะที่พืชมี อายุ
38 วัน มีพื้นที่ของใบเฉลี่ย 82 ตารางเซนติเมตร
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งด้านขนาดลาต้น ในการวัด 3 ครั้ง
ตัวอย่าง
1. น้า
2. ปุ๋ยคอก
3. ปุ๋ยหมัก
4. ปุ๋ยยูเรีย
5. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก
6. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย
7. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย
8. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก

การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ขนาดลาต้น
ขนาดลาต้น (cm)
ขนาดลาต้น (cm)
(cm)
ครั้งที่ 1 (23วัน)
ครั้งที่ 2 (30วัน)
ครั้งที่ 3 (38วัน)
2.50 ± 0.05
3.37 ± 0.15
2.67 ± 0.15
2.60 ± 0.05
4.07 ± 0.15
3.40 ± 0.10
2.90 ± 0.11
3.30 ± 0.10
3.67 ± 0.15
1.40 ± 0.15
2.37 ± 0.11
2.63 ± 0.15
2.80 ± 0.15
2.97 ± 0.15
3.43 ± 0.15
3.00 ± 0.11
3.87 ± 0.15
4.27 ± 0.25
2.60 ± 0.10
4.13 ± 0.20
4.70 ± 0.10
3.00 ± 0.15
3.27 ± 0.11
3.53 ± 0.15

จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบวัดขนาดลาต้นของผักกาดเขียวกวางตุ้ง 3 ครั้ง ขณะที่พืชมีอายุ 23, 30
และ 38 วัน พบว่าพืชที่รดด้วยสารที่ต่างชนิดกัน กระถางที่ 3, 4, 5, 6, 7, 8 มีขนาดลาต้นที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
23, 30 และ38 วัน แต่พบว่าพืชกระถางที่ 1 ซึ่งรดด้วยน้าธรรมดา มีขนาดลาต้นที่เล็กลง เมื่อพืชอายุได้ 38 วัน พืช
กระถางที่ 2 ซึ่งรดด้วยปุ๋ยคอก มีขนาดลาต้นที่เล็ก ลง เมื่อพืชอายุได้ 38 วัน โดยพืชที่มีขนาดลาต้นใหญ่ที่สุดคือพืช
กระถางที่ 7 รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย ขณะที่พืชมีอายุ 38 วัน มีขนาดลาต้นเฉลี่ย 4.7 เซนติเมตร
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้งด้าน ความสูงของลาต้น ในการวัด 3 ครั้ง
ตัวอย่าง
1. น้า
2. ปุ๋ยคอก
3. ปุ๋ยหมัก
4. ปุ๋ยยูเรีย
5. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก
6. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย
7. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย
8. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก

การเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ความสูงของลาต้น
ความสูงของลาต้น
ความสูงของลาต้น
(cm)
(cm)
(cm)
ครั้งที่ 1 (23วัน)
ครั้งที่ 2 (30วัน)
ครั้งที่ 3 (38วัน)
19.00 ± 0.20
25.00 ± 0.20
32.23 ± 0.15
21.17 ± 0.35
32.10 ± 0.45
34.23 ± 0.10
21.87 ± 0.32
30.93 ± 0.90
31.97 ± 0.15
16.13 ± 0.40
22.03 ± 0.47
26.00 ± 0.15
20.37 ± 0.60
31.63 ± 0.55
36.37 ± 0.15
26.10 ± 0.45
35.60 ± 0.65
45.00 ± 0.25
23.63 ± 0.40
34.40 ± 0.52
41.93 ± 0.10
24.67 ± 0.40
31.60 ± 0.55
34.03 ± 0.15

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบวัดความสูงของลาต้นผักกาดเขียวกวางตุ้ง 3 ครั้ง ขณะที่พืชมีอายุ 23, 30
และ 38 วัน พบว่าพืชที่รดด้วยสารที่ต่างชนิดกันทั้ง 8 กระถาง มีขนาดลาต้นที่เพิ่มขึ้นตามระยะเวลา 23,30 และ 38
วัน โดยพืชที่มีความสูงของลาต้นมากที่สุดคือพืชกระถางที่ 6 ซึ่งรดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย ขณะที่พืชมีอายุ 38 วัน มี
ความสูงของลาต้นเฉลี่ย 45 เซนติเมตร
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2. วิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยสารและระยะเวลาที่
ต่างกัน
ตารางที่ 4 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้ง 8 กระถาง ในการวัดครั้งที่ 1, 2 และ 3

ตัวอย่าง

1. น้า
2. ปุ๋ยคอก
3. ปุ๋ยหมัก
4. ปุ๋ยยูเรีย
5. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก
6. ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย
7. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย
8. ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก

ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
ปริมาณ
คลอโรฟิลล์
คลอโรฟิลล์รวม คลอโรฟิลล์รวม คลอโรฟิลล์รวม
รวมเฉลี่ยครั้ง
เฉลี่ยครั้งที่ 2
เฉลี่ยครั้งที่ 3
เฉลี่ย
ที่ 1
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
(mg/g)
0.153
0.201
0.040
0.134
0.204
0.613
0.034
0.283
0.109
0.173
0.011
0.097
0.060
0.229
0.237
0.175
0.172
0.055
0.045
0.090
0.180
0.053
0.020
0.143
0.168
0.189
0.072
0.084
0.208
0.273
0.135
0.205

จากตารางที่ 4 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ยของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้ง 8 กระถาง ในการวัดครั้งที่ 1,2
และ3 พบว่า พืชกระถางที่ 2 รดด้วยปุ๋ยคอก ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ย สูงที่สุด 0.283 (mg/g)
อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง ที่รดด้วยสารและ
ระยะเวลาที่ต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า การรดผักกาดเขียวกวางตุ้งด้วยน้า, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก,
ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีการเจริญเติบโตดังนี้ คือ
พื้นที่ของใบ
ในการวัดครั้งที่ 1 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีพื้นที่ของใบใหญ่
ที่สุด
ในการวัดครั้งที่ 2 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย มีพื้นที่ของใบใหญ่ที่สุด
และ ในการวัดครั้งที่ 3 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย และรดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ย
ยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีพื้นที่ของใบใหญ่ที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษบา บัวคา (2560) ที่กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยคอกมูลไก่ร่วมกับการใช้
ปุ๋ยยุเรีย ส่งผลให้พื้นที่ของใบใหญ่ขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชด้านพื้นที่ของใบ
ขนาดของลาต้น
ในการวัดครั้งที่ 1 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย และรดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยู
เรีย+ ปุ๋ยหมัก มีขนาดของลาต้นใหญ่ที่สุด
ในการวัดครั้งที่ 2 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย มีขนาดของลาต้นใหญ่ที่สุด
และในการวัดครั้งที่ 3 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย มีขนาดของลาต้นใหญ่
ที่สุด
ซึ่ง สอดคล้องกับงานวิจั ยของกฤษฏิ์ ใจปัญญา (2562) ที่กล่า วว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับ
ปุ๋ยเคมีส่งผลให้ความสูงของลาต้นและการแตกกอมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชทั้งด้าน
ความสูงและขนาดลาต้น
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ความสูงของลาต้น
ในการวัดครั้งที่ 1 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย มีความสูงของลาต้นใหญ่ที่สุด
ในการวัดครั้งที่ 2 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย มีความสูงของลาต้นใหญ่ที่สุด
และในการวัดครั้งที่ 3 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยู เรีย มีความสูงของลาต้นใหญ่
ที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของJianhong et al. (2021) ที่กล่าวว่า ปุ๋ยหมักชีวภาพช่วยเพิ่มค่า pH
สารอินทรีย์และปริมาณสารอาหาร ซึ่งช่วยส่งเสริมการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของราก และการใช้ปุ๋ยหมัก
ควบคู่กับปุ๋ยยูเรีย จะช่วยเปลี่ยนองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในดิน ส่ง ผลให้ปริมาณธาตุอาหารในดินสูงขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษฏิ์ ใจปัญญา (2562) ที่กล่าวว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมี ส่งผลให้ความสูงของ
ลาต้นและการแตกกอมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืช ทั้งด้านพื้นที่ของใบ ความสูงและ
ขนาดลาต้น
เนื่องจากปุ๋ยยูเรียสูตร 46-0-0 มีองค์ประกอบของธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งจะ
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของใบและต้นพืชได้ดี (สุรีรัตน์ แซ่ลิ้ม , 2546) ในปุ๋ยหมักมีฮอร์โมนที่พืชสังเคราะห์ขึ้น มี
ปริมาณที่เหมาะสมกับพืชนั้นๆ ทาให้พืชมีการเจริญเติบโตได้ดีขึ้น (สุภา อุ่นสกุล, 2538) และในปุ๋ยคอกมีส่วนช่วยใน
การปรับสภาพ บารุงดิน และช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารที่พืชต้องการออกมามากขึ้น สามารถใช้ได้ทุกช่วงการ
เจริญเติบโตของพืช (จุฑามาศ หานุ , 2556) ดังนั้นปุ๋ยคอก ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยหมัก จึงมีผลต่อการช่วยในการเจริญเติบโต
ของพืช โดยปุ๋ยแต่ละชนิดมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตของพืช ส่งผลให้ผักกาด
เขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีค่าการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วย
สารและระยะเวลาที่ต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่า การรดผักกาดเขียวกวางตุ้งด้วยน้า, ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยยูเรีย, ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก,
ปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย , ปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย และปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในผักกาดเขียว
กวางตุ้งดังนี้ คือ
ในการวัดครั้งที่ 1 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวม
มากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรประภา อนุกูลประเสริฐ (2558) ที่กล่าวว่า การให้ปุ๋ยเคมี ร่วมกับปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงทั้ง 2 ชนิด ทาให้ต้นผักบุ้งจีนมีปริมาณไนโตรเจนและคลอโรฟิลล์สูงกว่าการให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์คุณภาพสูงเพียงอย่างเดียว
ในการวัดครั้งที่ 2 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับบทความของจิรากร โพธิ์ทองคา (2562) ที่กล่าวว่า การให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเพียง
อย่างเดียวทาให้สมบัติทางเคมีของดินหลังปลูกดีขึ้น โดยเฉพาะปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช
ในการวัดครั้งที่ 3 ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยยูเรีย มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากที่สุด
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธยานี แน่นอน, ฐิติรัตน์ เพ็งสม และนิตยา ผกามาศ (2560) ที่กล่าวว่า
ปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจนสูง จะส่งผลให้พืชมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง
และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรประภา อนุกูลประเสริฐ (2558) ที่กล่าวว่า การให้ปุ๋ยเคมีทาให้ได้ใบ
ที่มีขนาดใหญ่กว่าการให้ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้พื้นที่ของใบใหญ่ขึ้น
สอดคล้องกับบทความของจิรากร โพธิ์ทองคา (2562) ที่กล่าวว่า การใช้ปุ๋ยยูเรียกับพืชผักต่างๆ สูตร
46-0-0 ควรใส่เมื่อต้นพืช ช่วงอายุประมาณ 30-45 วัน เพื่อเพิ่มปริมาณไนโตเจนให้กับพืชได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง
ไนโตรเจนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคลอโรฟิลล์
สรุปผลการวิจัย
1. จากการศึกษาการเจริญเติบโตเฉลี่ยรวมจากการวัดทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งทาการวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง พบว่า
การเจริญเติบโตทางด้านพื้นที่ของใบผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีพื้นที่ของใบสูงที่สุด
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โดยมีพื้นที่ของใบอยู่ที่ 55.9 ตารางเซนติเมตร ขนาดของลาต้นผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย มี
ขนาดของลาต้นสูงที่สุด โดยมีขนาดของลาต้นอยู่ที่ 3.81 เซนติเมตร และความสูงของลาต้นผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รด
ด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย มีความสูงของลาต้นสูงที่สุด โดยมีความสูงของลาต้นอยู่ที่ 35.56 เซนติเมตร ดังนั้นพื้นที่ของ
ใบ ขนาดของลาต้นและความสูงของลาต้น จึงมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเลื่อยๆ จะเห็นได้อย่างชัดเจนดังตารางที่
10 ตารางที่ 11 และตารางที่ 12
2. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้ง 8 กระถางดังตารางที่ 4
2.1 หลังจากปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งไปแล้ว 23 วัน พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์รวม ในกระถางที่ 8
ซึ่งทาการรดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก มีป ริมาณคลอโรฟิลล์รวมเท่ากับ 0.208 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุด
และกระถางที่ 4 ที่ทาการรดด้วยน้าปุ๋ยยูเรียเท่ากับ 0.060 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าน้อยที่สุด
2.2 หลังจากปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งไปแล้ว 30 วัน พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในกระถางที่ 2
ซึ่งทาการรดด้วยปุ๋ยคอก เท่ากับ 0.613 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุด และกระถางที่ 6 ที่ทาการรดด้วยปุ๋ยหมัก+
ปุ๋ยยูเรีย เท่ากับ 0.053 มิลลิกรัมต่อลิตรมีค่าน้อยที่สุด
2.3 หลังจากปลูกผักกาดเขียวกวางตุ้งไปมา 38 วัน พบว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในกระถางที่ 4 ซึ่ง
ทาการรดด้วยปุ๋ยยูเรียเท่ากับ 0.237 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุด และกระถางที่ 3 ที่ทาการรดด้วยปุ๋ยหมักเท่ากับ
0.011 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าน้อยที่สุด
2.4 จากการวิเคราะห์และเปรียบเทียบปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ยจากการวัดทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า
ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมในกระถางที่ 2 ซึ่งทาการรดด้วยปุ๋ยคอก เท่ากับ 0.283 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่ามากที่สุด และ
กระถางที่ 7 ที่ทาการรดด้วยปุ๋ยคอก+ยูเรีย เท่ากับ 0.084 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าน้อยที่สุด
จึงสรุปได้ว่า ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมเฉลี่ยจากการวัดทั้งหมด 3 ครั้ง ในผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยน้าปุ๋ย
คอกมีค่าปริมาณคลอโรฟิลล์รวมมากที่สุด รองลงมาคือผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย+ปุ๋ยหมัก
ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยยูเรีย ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยยูเรีย ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วย
น้า ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วยปุ๋ยหมัก+ปุ๋ยคอก และผักกาดเขียวกวางตุ้งที่
รดด้วยปุ๋ยคอก+ปุ๋ยยูเรีย ตามลาดับ ซึ่งปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของไนโตรเจนสูงจะส่งผลให้พืชมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง
และยังส่งผลให้พืชมีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี (ธยานี แน่นอน และคณะ, 2560) ดังนั้นผักกาดเขียวกวางตุ้งที่รดด้วย
ส่วนผสมของปุ๋ยยูเรียจะให้ค่าการเจริญเติบโตที่สูง และมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง ซึ่งในปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 มี
ปริมาณของไนโตรเจนสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรมีการใช้ตัวควบคุมในการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่แม่นยาและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย
2. สามารถนาขั้นตอนในการทดลองไปประยุกต์ใช้ในการทาการเกษตร เพื่อเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม
กับช่วงอายุของพืชได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมี ก ารปลู ก ผั ก ที่ ใ ช้ ใ นการทดลองให้ มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น เช่ น ผั ก โขม ผั ก ขึ้ น ฉ่ า ย
ผักกาดหอม เพื่อเป็นการวิเคราะห์ว่าผักชนิดใดมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงสุด
2. ควรมีการใช้ปุ๋ยชนิดต่างๆ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมีสูตรที่แตกต่างจากเดิม เพื่อเป็น
การศึกษาถึงคุณสมบัติของปุ๋ยสูตรอื่นๆ ต่อไป
3. ควรมีการปลูกพืชลงในแปลงแทนการปลูกลงในถุงเพาะชาหรือถาดเพาะชา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่
ในดินให้แก่พืช
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การศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพอลิแลกติกแอซิด (PLA)
โดยการผสมกับพอลิบิวทิลนี อะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT) ในสภาวะน้า
A study of the degradation behavior of polylactic acid (PLA) by mixing with
polybutylene adipet-co-terephthalate (PBAT) under water conditions.
จันทรัตน์ สุดท้วม1 สุดารัตน์ พุทธวงศ์1 ศิริวรรณ เฉลิมหมู่1 อักษร เกียรตินอก1 สิรามล พลฤทธิ1์
และณิชากร ปทุมรังสรรค์2
Jantarat Sutthuam1, Sudarut Phutthawong1, Siriwan Chalermmoo1, Aksorn Kiatnok1,
Sirimon Pollit1 and Nichakorn Pathumrangsan2
1

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
2อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพพอลิ
แลกติกแอซิด (PLA) โดยการผสมกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT) โดยมีอัตราส่วนผสมของ
พลาสติก PLA (100), PLA/PBAT (90 /10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% นาตัวอย่างไปแช่ในน้ากลั่น
(pH 6.5) ปริมาตร 20 มิลลิลิตร อบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 วัน บันทึกผลการทดลองทุก 2
วั น จากนั้ น วิ เ คราะห์ ลั ก ษณะทางกายภาพ วั ด ค่ า pH ร้ อ ยละของน้ าหนั ก ที่ ห ายไปและใช้ เ ทคนิ ค ATR-FTIR
spectroscopy ผลการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ เมื่อเวลาผ่านไปพลาสติกมีการแตกหัก
เป็นออกเป็นชิ้นขนาดเล็ก เกิดจากกระบวนการไฮโดรไลซิส ค่าร้อยละน้าหนักที่หายไปของพลาสติกชีวภาพทั้ง 3
ชนิดพบว่า PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีอัตราร้อยละน้าหนักที่หายไปมากที่สุด ณ วันที่ 12 คือ 96.32%
รองลงมาคือ PLA/PBAT (90/10) และ PLA (100) โดยเฉลี่ยคิดเป็น 91.32% และ 89.09% ตามลาดับและศึกษา
โครงสร้ า งทางเคมี พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงต าแหน่ ง ของพี ค ที่ ห มู่ ค าร์ บ อนิ ล และหมู่ เ อสเทอร์ เ กิ ด ซึ่ ง มาจาก
กระบวนการไฮโดรไลซิส โดยเกิดกระบวนการย่อยสลายโดยเริ่มต้นที่ PLA ได้จากความสูงของพีคที่ลดลงอย่างเห็น
ได้ชัดและใน PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีอัตราร้อยละน้าหนักที่หายไปมากที่สุดเป็นผลมาจาก clay ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมผ่านของโมเลกุลน้า
คาสาคัญ : พลาสติกชีวภาพ / การย่อยสลายทางชีวภาพ / การย่อยสลายผ่านปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส / พอลิแลกติกเอ
ซิด /พอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท / เคลย์
Abstract
The results of the study found that there is a change in physical appearance over time,
the plastic sheet breaks into small pieces due to hydrolysis ,the percentage weight loss of
bioplastics was found that PLA/PBAT (70/30) added clay 3% had the highest weight loss percentage
at day 12, which was 96.32%, followed by PLA/PBAT (90/10) and PLA (100) averaged 91.32% and
89.09%, respectively and the chemical structure study of ATR-FTIR spectroscopy revealed the
highest change in position in the carbonyl and ester groups, the hydrolyzed ester results in a
degradation process. The degradation of PLA, PBAT and clay is the starting point for PLA bioplastics
degradation due to the reduced height and PLA/PBAT (70/30) added clay 3%, having the highest
percentage of weight lost as a result of increasing the permeability of water molecules from clay.
Keywords: bio-plastics / biodegradation / Hydrolytic degradation / PLA / PBAT / Clay
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์มาจากกระบวนการทางปิโตรเคมีและมีความ
เหมาะสมสาหรับการใช้ ง านที่ หลากหลายอาทิ บรรจุ ภัณ ฑ์ อาคารและการก่อสร้า ง อุปกรณ์ ในครัวเรือน กีฬา
ยานพาหนะ อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใช้งานทางด้านการเกษตร เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานและมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานแต่พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เมื่ออยู่ในสภาวะทั่วไปจึงทาให้เกิดเป็นปัญหามลพิษจากขยะ
พลาสติกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในแต่ละปีอย่างมหาศาล (Shah et al., 2008) และบางพื้นที่ขยะพลาสติกมากกว่าครึ่ง
จะถูกกาจัดด้วยกระบวนการที่ยังไม่ถูกวิธีและก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การเผาโดยไม่มีการควบคุมอย่างเป็นระบบทาให้สารพิษในพลาสติกกระจายในอากาศและปนเปื้อน
ในแหล่งน้า ดินและอาหารหากนาไปกองทิ้งกลางแจ้งเมื่อเวลาผ่านไปถุงพลาสติกที่ถูกแสงแดดจะทาให้พลาสติกแตก
ออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ และไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ าจึงทาให้สารเคมีที่เป็นสารพิษในเศษพลาสติกเหล่านั้นจะ
แทรกซึมลงไปในชั้นดินและแหล่งน้า หากนาไปฝังกลบจะใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนานและหากขยะพลาสติก
ถูกทิ้งในทะเลจะทาให้สัตว์ทะเลหลากหลายชนิดกินพลาสติกเข้าไปและเสียชีวิต (ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย), ม.ป.ป.)
ซึ่งมลพิษพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลนั้นส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทะเล
การท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในแต่ละปีมีการผลิตพลาสติก
มากกว่า 300 ล้านตัน โดยครึ่งหนึ่งใช้ในการออกแบบสินค้าแบบใช้ครั้ งเดียวทิ้ง เช่น ถุงพลาสติก ถ้วยและหลอด
ขยะพลาสติกอย่างน้อย 8 ล้านตันไหลสู่มหาสมุทรทุกปี ในปัจจุบันเป็นขยะที่พบในทะเลมากที่สุด แหล่งที่มาหลัก
ของขยะพลาสติ ก ในทะเล ได้ แ ก่ ทางบก ตั้ ง แต่ ก ารไหลบ่ า ของน้ าจากในเมื อ งและจากพายุ ท่ อ ระบายน้าล้น
นักท่องเที่ยวที่ทิ้งขยะบริเวณชายหาด การกาจัดและการจัดการขยะที่ไม่เพียงพอและการทิ้งขยะอย่างผิดกฎหมาย
พลาสติ ก จากทะเลส่ ว นใหญ่ ม าจากอุ ต สาหกรรมการประมง กิ จ กรรมทางทะเลและการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น้ าซึ่ ง
ผลกระทบที่มองเห็นได้มากที่สุด คือ สัตว์ทะเลกลืนกินพลาสติกทาให้ขาดอากาศหายใจและสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ตาย
จากความอดอยากเนื่องจากภายในท้องเต็มไปด้วยเศษพลาสติก (Ritchie & Roser, 2018)
ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสนใจในการใช้วัสดุทดแทนทางชีวภาพเพื่อทดแทนพลาสติก
สังเคราะห์ทมี่ าจากกระบวนการทางปิโตรเคมีซึ่งวัสดุทดแทนทางชีวภาพมีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติกสังเคราะห์ที่ใช้
กันอยู่ทั่วไป แต่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนพลาสติกที่ใช้กันอยู่ทั่วไป (สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553)
พลาสติกชีวภาพสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบจากมวลชีวภาพ เช่น พอลิแซ็กคาไรด์และสายพอลิเปปไทด์
ตามธรรมชาติหรือผลิตโดยจุลินทรีย์ เช่น พอลิแลกติกแอซิด (PLA) โดยพลาสติกในกลุ่มนี้สามารถย่อยสลายได้ดี
(Shah et al, 2008) นอกจากนั้นพลาสติกชีวภาพยังสังเคราะห์ได้จากมอนอเมอร์จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เช่น
และพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT) ถึงแม้พลาสติกกลุ่มนี้จะมีวัตถุดิบในการผลิตจากอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีแต่สามารถถูกย่อยสลายได้ด้วยจุลินทรีย์จึงจัดอยู่ในกลุ่มพลาสติกชีวภาพเช่นกัน (Vieira et al, 2011)
ดั ง นั้ น งานวิ จั ย นี้ จึ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการย่ อ ยสลายของพลาสติ ก ชี ว ภาพ PLA (100),
PLA/PBAT (90/10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% ในน้ า โดยน าพลาสติ ก แช่ ใ นน้ ากลั่ น (pH 6.5)
ปริมาตร 20 มิลลิลิตร และอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 12 วัน บันทึกผลการทดลองทุก 2 วัน
สังเกตลักษณะทางกายภาพ วัดค่า pH หาร้อยละของน้าหนักพลาสติกที่หายไป และวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมี โดย
ใช้เทคนิค ATR-FTIR spectroscopy ผลการศึกษาจะสามารถนาไปเป็นแนวทางในการผลิตพลาสติกที่สามารถ ย่อย
สลายได้ในน้าและลดปัญหาขยะทางทะเลได้เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพของพอลิแลกติกแอซิด (PLA)
โดยการผสมกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT) ในสภาวะน้า
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ขอบเขตของการวิจัย
1. เตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิแลกติกแอซิด (PLA) โดยการผสมกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท
(PBAT) ในอัตราส่วน PLA (100), PLA/PBAT (90/10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3%
2. ศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกผสมระหว่าง PLA และ PBAT ด้วยการสังเกตลักษณะทาง
กายภาพ วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง วิเคราะห์ร้อยละน้าหนักที่หายไปและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันทาง
เคมีใช้เทคนิค ATR-FTIR Spectroscopy
กรอบแนวคิดวิจัย
กรอบแนวคิดวิจัย มีดังนี้
ขั้นตอนเตรียมตัวอย่างการทดลอง
PLA (100)
PLA/PBAT (90/10)
PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3%
ขั้นตอนการทดลองตัวอย่าง
ใส่ตัวอย่างลงในขวด เติมน้ากลั่น (pH 6.5) ปริมาตร 20 ml.
จากนั้นนาเข้าเตาอบอุณหภูมิ 60 oC
เก็บผลการทดลองทุก ๆ 2 วัน จนครบ 12 วัน (ทาการทดลอง3 ซ้า)

สังเกตลักษณะทางกายภาพ

วัดค่า pH

วิเคราะห์ร้อยละน้าหนักที่หายไป

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันทางเคมี
ใช้เทคนิค ATR-FTIR Spectroscopy

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น อัตราส่วนผสมของพลาสติก ( PLA (100) , PLA / PBAT (90/10) และ PLA / PBAT
(70/30) ผสม clay 3 % )
ตัวแปรตาม พฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกผสมระหว่าง PLA และ PBAT
ตัวแปรควบคุม ได้แก่ ขวดแก้ว, อุณหภูมิที่ใช้เก็บ, สถานที่ที่ใช้เก็บ, ระยะเวลาในการทาการทดลอง,
เครื่องมือที่ใช้วัดผล
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้ได้ดาเนินงาน มีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินวิจัย มีดังนี้
รูปแบบงานวิจัย เป็นงานวิจัยแบบทดลอง เป็นการทดลองเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการย่อย
สลายของพอลิแลกติกแอซิด (PLA) โดยการผสมกับพอลิบิวทิลีนอะดิเพท-โค-เทเรฟทาเลท (PBAT) ในสภาวะน้า
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อง pH meter
ตูอ้ บ
เครื่อง ATR-FTIR spectroscopy
เครื่องชั่งน้าหนัก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
บันทึกค่า pH, น้าหนักของพลาสติก ปริมาณน้าหนักของพลาสติกทุกชิ้นก่อนทาการทดลอง
ทาการบันทึกผลการทดลองทุกๆ 2 วัน โดยบันทึกลักษะณะทางกายภาพ วัดค่า pH วัดน้าหนักของ
พลาสติกที่หายไป วัดการเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิค ATR-FTIR spectroscopy
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นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ศึกษาลักษณะทางกายภาพของพลาสติก
วิเคราะห์ค่าน้าหนักของพลาสติกที่หายไป
วิเคราะห์ค่า pH ของน้ากลั่น
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหมู่ฟังก์ชันโดยใช้เทคนิค ATR-FTIR spectroscopy
ผลการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
จากการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายของพลาสติกผสม PLA (100),PLA/PBAT (90/10) และ
PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3 % เมื่อทาการนาไปแช่ ไว้ในน้ากลั่นที่มีค่ า pH 6.5 และสัง เกตลักษณะทาง
กายภาพพบว่า ลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพภายใต้สภาวะในน้าของพลาสติกชีวภาพ ทั้ง 3 ชนิดได้แก่
PLA (100), PLA/PBAT (90/10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3 % พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน ดังตาราง
ที่ 1 พลาสติกทั้ง 3 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสีขุ่นมากขึ้นและพบว่า พลาสติกมีการแตกออกเป็นชิ้น ขนาดเล็ก
ซึ่งจากการไฮโดรไลซิสเมื่อการย่อยสลายดาเนินไป ตัวอย่างของพลาสติกถูกลดขนาดให้เป็นเศษผงขนาดเล็ก ใน
ระหว่างการศึกษาการย่อยสลายแสดงถึงความขุ่นที่เพิ่มขึ้นเมื่อเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิส ความขุ่นที่เพิ่มขึ้น เป็น
ผลมาจากของการสลายตัวและเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของผลึกพอลิเมอร์ (Simmons and Kontopoulou ,
2018)
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของพลาสติกทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านการแช่น้าเป็นระยะเวลา 12 วัน
ระยะเวลา

ชนิดของพลาสติก
PLA (100)

ก่อน
การแช่นา้

2 วัน

4 วัน

6 วัน

8 วัน

PLA / PBAT (90/10)

PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3 %
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของพลาสติกทั้ง 3 ชนิด ที่ผ่านการแช่น้าเป็นระยะเวลา 12 วัน
(ต่อ)
ระยะเวลา

ชนิดของพลาสติก
PLA (100)

PLA / PBAT (90/10)

PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3 %

10 วัน

ตาราง 12 วัน

ค่า pH -ของน้า

ภาพที่ 2 แสดงกลไกการย่อยสลายของ PLA
ทีม่ า : Al-Itry et al., 2012

ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่า pH ของน้า
การวัดค่า pH ของน้ากลั่นเพื่อศึกษาพฤติกรรมไฮโดรไลซิสและเพื่อยืนยันกลไกของไฮโดรไลซิสที่เสนอ ดัง
ภาพที่ 2 พันธะเอสเทอร์ในสายโซ่พอลิเมอร์มีความไวต่อปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส ผลิตภัณฑ์ไฮโดรไลซิส Oligomeric ที่
มีกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกรดทาหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งเร่งอัตราการย่อยสลาย ดังภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของค่า
pH ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น เป็ น ผลมาจากการปล่ อ ยสารประกอบอั ล คาไลน์ เ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของ PLA
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(Jeancarlo R. Rocca-Smith, 2017) และลดลงจาก 7 เป็น 4 ในวันที่ 2 ของการทดลอง ค่า pH มีแนวโน้มลดลง
จนถึงวันที่ 12 ของ การทดลอง โดยค่า pH ที่ลดลงของ PLA (100) มีค่าความเป็นกรดมาก ที่สุด คือ 2.66 รองลงมา
คือ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% และ PLA/PBAT (90/10) มีค่า pH 2.83 และ 2.94 ตามลาดับ สิ่งเหล่านี้
บ่งชี้ว่าการสลายตัวของ พลาสติกผสม PLA/PBAT สามารถได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด (–COOH) ที่ปลายลูกโซ่ได้
ผลิตภัณฑ์ (Piemonte, 2013) ที่สามารถเร่งปฏิกิริยาต่อไปได้ ซึ่งละลายได้ในสารละลาย บัฟเฟอร์ ผลลัพธ์นี้
สอดคล้องกับกลไกการย่อยสลาย (แสดงในภาพที่ 2) กรดคาร์บอกซิลิกที่ปลายสายสามารถสูญเสีย ไฮโดรเจน เพื่อ
สร้างประจุลบของคาร์บอกซิเลต นอกจากนี้ไฮโดรเจนไอออนยังคงมีผลต่อ pH ของสารละลาย บัฟเฟอร์
ค่าร้อยละน้าหนักที่หายไป
การเปลี่ยนแปลงของน้าหนักที่หายไปของพลาสติกผสม PLA (100), PLA/PBAT (90/10) และ PLA/
PBAT (70/30) ผสม clay 3 % เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงร้อยละน้าหนักที่หายไปทุก ๆ 2 วัน จากเริ่มต้น
จนถึงวันที่ 12 ของการแช่ไว้ในน้ากลั่นได้ผลการทดลองดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าร้อยละของน้าหนักที่หายไป
จากกราฟแสดงค่ า ร้ อ ยละของน้ าหนั ก ที่ ห ายไปพบว่ า แนวโน้ ม ของร้ อ ยละน้ าหนั ก ที่ ห ายไปเพิ่ ม ขึ้ น
จากภาพที่ 4 พบว่าพลาสติกผสม PLA/PBAT อัตราส่วน (70/30) ผสม clay 3% เป็นพลาสติกที่มีการเปลี่ยน
แปลงร้อยละของน้าหนักที่หายไปมากที่สุดภายในระยะเวลา 12 วัน ค่าร้อยละของน้าหนักที่หายไปในวันที่ 12 ของ
การทดลองเท่ากับ 96.32% พลาสติกผสม PLA/PBAT (90/10) พบว่า ค่าร้อยละน้าหนักที่หายไปมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น
ในวันที่ 12 เท่ากับ 91.32% และพลาสติกผสม PLA (100) พบว่าวันที่ 12 ของการทดลองมีค่าร้อยละ ของน้าหนัก
ที่หายไปเท่ากับ 89.09 % จะเห็นได้ว่าพลาสติกผสม PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีค่าร้อย ละของน้าหนักที่
หายไปมากที่สุดซึ่งเป็นผลมาจากพลาสติกมีพื้นผิวที่ขรุขระและมีรูพรุน ทาให้โมเลกุลของน้า สามารถซึมผ่านเข้าไป
ทาให้เกิดกระบวนการไฮโดรไลซิส จากการศึกษาพื้นผิวภาคตัดขวางของฟิล์มพลาสติกชีวภาพโดยการใช้เทคนิค
SEM พบว่าฟิล์มพลาสติก PLA มีลักษณะพื้นผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน ฟิล์มพลาสติก PLA ผสม clay 3% มีลักษณะ
พื้นผิว ขรุขระ อันเนื่องมาจากองค์ประกอบของ clay ที่ผสมเข้าไปในเนื้อพอลิเมอร์ PLA พื้นผิวของ ฟิล์มพลาสติก
ชีวภาพที่ผสมระหว่าง PLA และ PBAT โดยอนุภาคของ PBAT จะแทรกอยู่ในเนื้อพอลิเมอร์ PLA ดังนั้นเมื่อทาการ
ผสมพอลิเมอร์ PLA PBAT และ clay 3% จึงส่งผลทาให้บริเวณพื้นผิวมีลักษณะขรุขระและ มีอนุภาคของ PBAT
แทรกอยู่ในเนื้อพอลิเมอร์ของ PLA ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการซึมผ่าน ของแก๊สออกซิเจนที่สูงขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่าง PLA, PLA ผสม clay 3%, PLA ผสม PBAT (อัตราส่วน 70/30) และ PLA/PBAT (70/30)
ผสม clay 3% (ณิชากร ปทุมรังสรรค์, 2562 ) ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ลักษณะพื้นผิวภาคตัดขวางของพลาสติกชีวภาพ PLA (a), PLA ผสม clay 3% (b), PLA ผสม PBAT
(อัตราส่วน 70:30) (c) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% (d)
ทีม่ า : (ณิชากร ปทุมรังสรรค์, 2562)
วิเคราะห์โครงสร้างด้วยเทคนิค ATR-FTIR spectroscopy
ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีของพลาสติกทั้ง 3 ชนิดที่ผ่านการทดลอง โดย
การแช่ในน้า เป็นระยะเวลา 12 วันบันทึกผลทุก ๆ 2 วัน ได้ผลดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6 กราฟแสดงสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA (100)

ภาพที่ 7 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA (100)
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จากสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR ในหมู่ฟังก์ชันที่สาคัญของ PLA ของพลาสติกชีวภาพ ชนิด
PLA (100) ในช่วงระยะเวลา 2 วันถึง 12 วัน ในช่วงความยาวคลื่น 500 - 3000 cm−1 จากภาพที่ 6 อินฟราเรด
สเปกตรัม พบว่า จากค่าเลขคลื่นที่ 1710 –1760 cm−1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิล (C=O) เลขคลื่นที่ 13001500 cm−1 แสดงถึง หมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เมทิลลีน (–CH3 Bending) และเลขคลื่นที่ 1050-1250 cm−1 แสดงถึง
หมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เอสเทอร์ ( C-O Stretching) และจากผล FTIR ของ PLA ในภาพที่ 7 สามารถบ่งชี้ได้ว่า
ตาแหน่งของพีคที่ลดลงที่หมู่คาร์บอนิล และหมู่เอสเทอร์ที่เลขคลื่น 1750 cm−1 ,1451 cm−1 ,1181 cm−1 และ
1082 cm−1 ตามลาดับ เมื่อเวลาผ่านไปจนครบ 12 วัน มีตาแหน่งเลขคลื่นที
่ ่เคลื่อนไปในตาแหน่ง 1755 cm−1
,1454 cm−1 ,1181 cm−1 และ 1086 cm−1 ตามลาดับ ซึ่งเป็นผล มาจากกระบวนการไฮโดรไลซิสที่หมู่ คาร์บอนิล
และหมู่เอสเทอร์ที่เข้ามาช่วยในกระบวนการย่อยสลาย PLA ทาให้เห็นพีคที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ ในช่วงระยะเวลา
ที่ 0 วันและ 12 วัน เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของพันธะ C-O ซึ่งเป็นผลมาจากเกิดการตัด พันธะเอสเทอร์จาก
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (AL-Hry R. et al, 2012)

ภาพที่ 8 กราฟแสดงสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA/PBAT (90/10)

ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA/PBAT (90/10)
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จากสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่สาคัญของ PLA/PBAT ในภาพที่ 8
เมื่อนาไปแช่ในน้ากลั่นช่วงระยะเวลา 0 วันถึง 12 วัน พีคของการดูดกลืนรังสีอินฟาเรดของพลาสติกชีวภาพ ชนิด
PLA/PBAT (90/10) วั น ที่ 0 และวั น ที่ 12 ในช่ ว งความยาวคลื่ น 500-3000 cm−1 จากภาพที่ 8 อิ น ฟราเรด
สเปกตรัม พบว่า จากความยาวคลื่นที่ 1710–1760 cm−1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิล (C=O) เลขคลื่นที่ 13001500 cm−1 แสดงถึง หมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เมทิลลีน (–CH3 Bending) และเลขคลื่นที่ 1050-1250 cm−1 แสดงถึง
หมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เอสเทอร์ (C-O Stretching) ได้สเปคตรัมดังกราฟที่ 9 พบว่า PLA/PBAT ปรากฏพีคการสั่นที่
หมู่ คาร์บอนิล (–C=O Stretching) ที่เลขคลื่น 1748 cm-1 พีคการสั่นหมู่เมทิลลีน (–CH3 Bending) ที่เลขคลื่น
1455 cm-1 และ 1373 cm-1 และพี ค การสั่ น หมู่ เ อสเทอร์ (C-O Stretching) ที่ เ ลขคลื่ น 1189 และ1086 cm-1
ตามลาดับ จากสเปกตรัมของ PLA/PBAT(90/10) ในภาพที่ 9 สามารถบ่งชี้ได้ว่าตาแหน่ง ของพีคที่ลดลงของหมู่เมทิ
ลลีน และหมู่เอสเทอร์ที่เลขคลื่น 1455 cm-1, 1189 cm-1 และ 1086 cm-1 ตามลาดับ มีตาแหน่งเลขคลื่นที
่ ่เคลื่อน
-1
-1
-1
-1
ไปใน ตาแหน่ง 1459 cm , 1363 cm , 1183 cm และ 1088 cm มาจากกระบวน การไฮโดรไลซิสที่หมู่เอส
เทอร์ซึ่งเข้ามาช่วยในกระบวนการย่อยสลาย PLA ทาให้เห็นยอดพีคที่สูงขึ้น แเมื่อเปรียบเทียบกันในช่วงระยะเวลา
วันที่ 2 และวันที่ 12

ภาพที่ 10 ภาพแสดงการเกิดปฏิกิริยาการย่อยสลายของ PLA/PBAT
ทีม่ า : (Sutinee et al., 2016)
จากกระบวนการย่อยสลายของ PLA เมื่อถูกไฮโดรไลซ์ในสภาวะที่เป็นด่าง สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี หมู่
ปลายคาร์บอกซิลิก (–COOH) ได้เร็วกว่า PBAT ดังภาพที่ 10 นอกจากนี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติที่ชอบน้า จึง
สามารถละลายได้ในตัวกลางทาให้น้าหนักตัวอย่างพลาสติกลดลง กรดที่สร้างขึ้นนั้นทาหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
กรดสาหรับการย่อยสลายไฮโดรไลติกอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่เป็นด่าง คือเหตุผลที่ PLA มีน้าหนักลดลงมากที่สุ ด
โมเลกุลของน้าสามารถสลายกลุ่มคาร์บอนิลของพันธะเอสเทอร์บนสายโซ่หลักของ PLA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(sutinee et al., 2016)

ภาพที่ 11 กราฟแสดงสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3%
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ภาพที่ 12 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมของพลาสติกชนิด PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3%
จากสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่สาคัญของ พลาสติกชีวภาพ ชนิด
PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% ในช่วงระยะเวลา 2 วันถึง 12 วัน ช่วงความยาวคลื่น 500 - 3000 cm−1 ได้
สเปคตรัม ดังภาพที่ 11 พบว่า จากช่วงความยาวคลื่นที่ 1710 –1760 cm−1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิล (C=O)
เลขคลื่นที่ 1300-1500 cm−1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เมทิลลีน (–CH3 Bending) และเลขคลื่นที่ 1050-1250
cm−1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันการสั่นหมู่เอสเทอร์ (C-O Stretching) จากสเปกตรัม ของพลาสติกชนิด PLA/PBAT
(70/30) ผสม clay 3% แสดงไว้ในภาพที่ 12 สามารถบ่งชี้ได้ว่าตาแหน่งของพีคที่หมู่คาร์บอนิลตรงกับ ตาแหน่ง เลข
คลื่น 1751 cm−1 และมีค่าเลขคลื่นเพิ่มขึ้นที่หมู่ฟังก์ชันหมู่เมทิลลีนและหมู่เอสเทอร์ ที่เลขคลื่น 1456 cm−1, 1179
cm−1 และ 1085 cm−1 ตามลาดับ เมื่อเวลาผ่านไปจนครบ 12 วัน มีตาแหน่งเลขคลื่นที
่ ่เคลื่อนไปในตาแหน่ง 1457
−1
cm ,1182 cm−1 และ 1087 cm−1 ตามลาดับซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการไฮโดรไลซิสที่หมู่คาร์บอนิล และหมู่
เอสเทอร์ที่เข้ามาช่วยในกระบวนการย่อยสลาย PLA ทาให้เห็นพีคที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบในช่วงระยะเวลา 0 วัน
และ 12 วัน

ภาพที่ 13 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมของพลาสติกทั้ง 3 ชนิด ในที่ 0 วัน
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ภาพที่ 14 กราฟเปรียบเทียบสเปกตรัมของพลาสติกทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 12 ของการทดลอง
จากสเปกตรัมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ATR-FTIR วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันที่สาคัญของพลาสติกชีวภาพ PLA
(100) , PLA/PBAT (90/10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% ณ วันที่ 0 และวันที่ 12 ดังภาพที่ 13และ
ภาพที่ 14 ของการทดลอง เมื่อเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัมของพลาสติกชีวภาพทั้ง 3 ชนิด พบว่า ณ วันที่ 0 ที่
ตาแหน่งเลขคลื่น 1749 cm-1 แสดงถึงหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิล (C=O) ซึ่งเป็นลักษณะของพีคที่แสดงพฤติกรรมของ
PLA และพฤติกรรมของ PBAT ทางฝั่งซ้ายจากอัตราส่วนผสมของ PBAT ที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้เห็นพฤติกรรมของ
PBAT ได้ชัดเจน จนถึงวันที่ 12 ของการทดลองในตาแหน่งที่เลขคลื่น 1754 cm-1 ความเข้มของสเปกตรัมเพิ่มสูงขึ้น
บ่งชี้ถึงการเกิดการย่อยสลายในตาแหน่งของ PLA ที่ตาแหน่งของกรดคาร์บอกซิลิก (C=O) บ่งชี้ถึงกระบวนการย่อย
สลายที่มีการตัดสายโซ่ของพันธะเอสเทอร์ ทาให้ปลายสายโซ่แสดงกรดคาร์บอกซิลิกและไฮดรอกซิล ( -OH) ที่
ตาแหน่งเลขคลื่น 2954 cm-1
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพภายใต้สภาวะการแช่น้าของพลาสติกทั้ง 3
ชนิ ด ได้ แ ก่ PLA (100), PLA/PBAT (90/10) และ PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% จากการสั ง เกต การ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของพลาสติกชีวภาพภายใต้สภาวะในน้าของพลาสติกชีวภาพทั้ง 3 ชนิด พบว่า
เมื่อเวลาผ่านไป 12 วัน พลาสติกทั้ง 3 ชนิด มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีสีขุ่นมากขึ้นและมีการแตกออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ
เกิดจากการไฮโดรไลซิส ร้อยละน้าหนักที่หายไปพบว่า PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีอัตราร้อยละน้าหนัก
ที่หายไปมากที่สุด ณ วันที่ 12 คือ 96.32 % รองลงมาคือ PLA/PBAT (90/10) และ PLA (100) โดยเฉลี่ยคิดเป็น
91.32 % และ 89.09 % ตามล าดั บ จากกราฟอิ น ฟราเรดสเปกตรั ม ด้ ว ยเทคนิ ค ATR-FTIR พบว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงตาแหน่งของพีคที่ หมู่คาร์บอนิลและหมู่เอสเทอร์ ซึ่งมาจากกระบวนการไฮโดรไลซิส จึงทาให้เกิด
กระบวนการย่อยสลาย เมื่อเปรียบเทียบกราฟสเปกตรัม พบว่าพฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ PLA ,
PBAT และ clay เริ่มกระบวนการย่อยสลายที่ PLA เนื่องมาจาก PLA สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีหมู่ ปลายคาร์บอก
ซิลิก (–COOH) และสังเกตได้จากความสูงของพีคที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดสอดคล้องกับร้อยละน้าหนัก ที่หายไป ซึ่งใน
PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีค่าร้อยละน้าหนักที่หายไปมากที่สุดเป็นผลมาจาก clay ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการซึมผ่านของโมเลกุลน้า ทาให้น้าสามารถทะลุผ่านโมเลกุลของ PLA ได้ง่าย นาไปสู่ การทาลายโครงสร้าง
โมเลกุลโดยกระบวนไฮโดรไลซิสที่หมู่คาร์บอนิลและหมู่เอสเทอร์ของสายโซ่หลักของ PLA ทาให้โครงสร้างของพันธะ
แยกออกจากกันและทาให้เกิดรูพรุนขึ้นซึ่งสามารถเห็นได้ชัดจากพื้นผิวสัณฐานวิทยา
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อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพภายในน้าโดยการผสม
พลาสติกชีวภาพในอัตราส่วนที่ต่างกันในระยะเวลา 12 วัน จากนั้นนามาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพ ร้อยละ
น้าหนักที่หายไป และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงหมู่ฟั งก์ชั่นทางเคมีโดยใช้เทคนิค ATR-FTIR จากการแช่พลาสติก
ชีวภาพในน้ากลั่นที่มีค่า pH 6.5 ปริมาตร 20 มิลลิลิตรและอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซสเซียส พบว่า พลาสติกชีวภาพ
ที่มีอัตราการผสม PLA/PBAT (70/30) ผสม clay 3% มีอัตราการย่อยสลายภายใต้สภาวะในน้าได้ดีที่สุด สังเกตได้
จากค่า (FT-IR) จะมียอดพีคที่ลดลงมากที่สุด รองลงมาเป็น PLA/PBAT (90/10) และ PLA (100) ตามลาดับ จาก
พฤติกรรมการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพภายในน้าของพลาสติกชีวภาพทั้ง 3 อัตราส่วน มีความเหมาะสมในการ
นาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนามาทดแทนพลาสติกสังเคราะห์ที่ได้จากปิโตรเคมีในอนาคต เนื่องจากพลาสติก
เหล่า นี้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติพลาสติกเหล่า นี้จึ ง เป็นอีกทางเลือกเพื่อใช้ ในการลดปัญหาขยะ
พลาสติกภายในแหล่งน้าได้อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถนาพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อทดแทนพลาสติกสังเคราะห์
ทั่วไปได้
2. สามารถนาอัตราส่วนของพลาสติกไปใช้ในการผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพด้วยระยะเวลาการทดลองที่ยาวนาน
ขึ้น เพื่อที่จะได้เก็บรวบรวมข้อมูลการย่อยสลายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การพัฒนาเบียร์จากข้าวหอมมะลิ (คราฟต์เบียร์)
Development of Beer from Jasmine Rice (Craft beer)
กิตติเมธ สอนศรี1 พสธร ภักเกลี้ยง1 และรพีพล อินสุพรรณ2
Kittimet Sonsri1, Photsathon Pakkliang1 and Rapeepol Insupan2
1นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของข้าวหอมมะลิที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
หอมมะลิ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า อัตราส่วนของเบียร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ จากทั้ง 3
สูตร สูตร A B และ C พบว่า สูตร สูตร C มีความเหมาะสมสูงที่สุด เนื่องจากมีอัตราส่วนของมอลต์จากข้าวหอมมะลิ
ร้อยละ 20 เเละมอลต์ Perle Pale Ale ร้อยละ 80 โดยใช้การผสมในอัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร โดย
อัตราส่วนดังกล่าวมีปริมาณของเเข็งที่ละลายในน้า wort ไม่มากจนเกินไปทาให้ยีสต์สามารถเปลี่ยนน้าตาลเป็น
แอลกอฮอล์ได้สูง ซึ่งคานวณปริมาณแอลกอฮอล์โดยวิธีพื้นฐานมีปริมาณร้อยละของแอลกอฮอล์เท่ากับ 4.716
คาสาคัญ: คราฟต์เบียร์ / มอลต์ / ข้าวหอมมะลิ105
Abstract
The purpose of this research was to study the ratio of beer suitable for development from
jasmine rice. The results shown that ratio of beer suitable for brewing beer from jasmine rice from
3 recipes, formulas A, B and C. It was found that the formula C formula was the most appropriate.
Due to the ratio of 20 percent malt from jasmine rice105 and 80 percent Perle Pale Ale malt by
mixing at the ratio of 2 kg per 5 liters of water, such ratio has the amount of dissolved solids. Not
too much wort water allows yeast to convert sugars to high alcohol. The alcohol content was
calculated by the basic method, and the percentage of alcohol was 4.716.
Keywords: Craft beer / Malt / Jasmine Rice105
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เบียร์หรือเอลเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้ดื่มมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากน้าเปล่าและชา เป็นสุราหมักชนิด
แรกของโลกที่กาเนิดพร้อมสังคมเกษตรกรรม และขับเคลื่อนอารยธรรมโบราณมาตั้งแต่ยุคอียิปต์ เมโสโปเตเมีย และ
จีน เบียร์ประกอบด้วยวัตถุ ดิบพื้นฐาน 4 ชนิด ได้แก่ น้า มอลต์ (ข้าวที่นาไปเพาะจนงอกเป็นต้นอ่อน แล้วนาไป
อบแห้ง) ดอกฮอปส์ และยีสต์ เบียร์โบราณแตกต่างจากเบียร์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะมีส่วนประกอบพื้นฐาน
เพียงธัญพืชและน้า อาจมีสมุนไพรเพิ่มเติมลงไป และปล่อยให้ยีสต์ในธรรมชาติเกิดการหมักตัว ในเวลาต่อมา มีการ
นาดอกฮอปส์ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ทายารักษาโรคในยุโรปยุคกลางมาใส่ในเบียร์ แต่ปัจจุบันกรรมวิธีในผลิตเบียร์แตก
แขนงไร้ขีดจากัด มีการทดลองทาเบียร์ใหม่ๆ มากมาย และเบียร์ที่มีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เช่น เบียร์เปรี้ยวที่
ใช้จุลินทรีย์แลกโตบาซิลลัสเบียร์ที่เติมฮอปส์ลงไปจานวนมากหรือ IPA เบียร์ที่กลั่นผ่านจุดเยือกแข็งหรือไอบ็อก
(Eibock) เบียร์ที่บ่มยาวนานและนามาผสมกับเบียร์อื่น ๆ (National geographic, 2019) เพื่อพัฒนาเบียร์ที่เป็น
เอกลักษณ์ในพื้นที่การหาวัตถุดิบที่เป็นเอกกลักษณ์จึงเป็นที่น่าสนใจ
ข้าวซึ่งเป็นอาหารธัญพืชที่ใช้บริโภคหลักในประเทศไทย (สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสุรินทร์ ,
2553) เป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเพิ่มมูลค่า ข้าวสามารถนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มได้
ได้แก่ น้านมข้าว สาโท เป็นต้น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทย มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ใน
ปี พ.ศ. 2546-2550 เบียร์มีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 73,200 เป็น 106,00 ล้านบาท (หนึ่ง เตียอารุง, 2553) ดังนั้น
เบียร์จึงเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าจะมีการพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มของข้าวได้
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ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้าธรรมชาติ และทุ่งนาที่ใช้ในการปลูกข้าวสภาพดินเป็น
ดินร่วนปนทรายและดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ และไม่อุ้มน้า สภาพพื้นที่ไม่เป็น แอ่งกะทะ น้าไม่ท่วมขังนาน มี
ระบบ กักเก็บถ่ายเทน้าได้ง่าย โดยนาดอนเหมาะสาหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข 15 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ส่วนพื้นที่นา
ลุ่มเหมาะสาหรับปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งมีอายุการเก็บเกี่ยวยาวกว่า ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (Surin Hom
Mali Rice) จึงเป็นข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ที่ผลิตในจังหวัด
สุรินทร์ มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ (ศูนย์ข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ, 2550)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาคราฟต์เบียร์จากข้าวหอมมะลิเนื่องจากประเทศไทยมีการ
ปลูกข้าวหอมมะลิจานวนมาก ซึ่งการพัฒนาเบียร์จากมอลต์ข้าวหอมมะลิอาจเกิดการเพิ่ มมูลค่าได้ ซึ่งสนับสนุนการ
การพัฒนาเบียร์และการพัฒนาสายพันธุ์ของข้าว ซึ่งงานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของเบียร์ที่เหมาะสม
ในการพัฒนาจากข้าวหอมมะลิ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะมอลต์ที่มีต่อคุณภาพและความชื้นของมอลต์
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนของมอลต์จากข้าวหอมมะลิที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตเบียร์ (คราฟต์เบียร์) ที่มี
ต่อคุณภาพของเบียร์
ขอบเขตของการวิจัย
1. พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 (ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดสุรินทร์) ที่เพาะปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ
2. ทาการผลิตมอลต์จากข้าวหอมมะลิ
3. ท าการหมั ก น้ าเวิ ร์ ท ในถั ง หมั ก ขนาด 5 ลิ ต ร เพื่ อ ศึ ก ษาตั ว แปรในกระบวนการหมั ก เช่ น เวลาใน
การหมัก
4. ขอบเขตระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ

ศึกษาวิธีการผลิตเบียร์

ศึกษาองค์ประกอบของเบียร์
มอลต์ ฮอปส์ ยีสต์ น้า
เพาะข้าวหอมมะลิให้กลายเป็นมอลต์

- วิเคราะห์ปริมาณความชื้น
- วิเคราะห์ปริมาณของแข็ง
ที่ละลายใน น้าเวิร์ท
- สี

แช่น้า 8 ชั่วโมง ผึ่งลม 8 ชั่วโมง แช่น้า 8 ชั่วโมง
(ความชื้นควรอยูท่ ี่ 45 เปอร์เซ็นต์)
อบร้อน 80 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง
อบร้อน 100 องศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง
อบร้อน 125 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง
(ความชื้นควรอยูท่ ี่ 5 เปอร์เซ็นต์)

แยกรากและต้นอ่อน
เริ่มต้นกระบวนการผลิตเบียร์
- วิเคราะห์ค่าแอลกอฮอล์
- สีของเบียร์

ศึกษาสูตรปริมาณมอลต์จากข้าวหอมมะลิ
สูตร A มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 80 เปอร์เซ็นต์ และ Perle Pale
Ale Malt 20 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร

สูตร B มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 50 เปอร์เซ็นต์ และ Perle Pale
Ale Malt 50 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร
สูตร C มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 20 เปอร์เซ็นต์ และ Perle Pale
Ale 80 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร
ได้สูตรที่เหมาะสม

นามาเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
หาค่าแอลกอฮอล์ของผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
กระบวนการเพาะมอลต์
1. นาข้าวเปลือกหอมมะลิแช่น้าระยะเวลา 8 ชั่วโมง ต่อมานาข้าวเปลือกหอมมะลิผึ่งลมระยะเวลา 8
ชั่วโมง และนาข้าวเปลือกหอมมะลิแช่น้าระยะเวลา 8 ชั่วโมง
2. นาข้าวหอมมะลิที่ผ่านการแช่น้าแล้วลงในภาชนะและทาการเพาะเมล็ดระยะเวลา 13 ชั่วโมง
3. นาข้าวหอมมะลิที่เพาะแล้วทาการอบร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสระยะเวลา 5 ชั่วโมง อบ
ร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสระยะเวลา 6 ชั่วโมง อบร้อนที่อุณหภูมิ 125 องศาเซลเซียสระยะเวลา 2 ชั่วโมง
โดยทุกขั้นตอนต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเพาะมอลต์
4. ทาการแยกยอดอ่อนและรากด้วยการร่อนจากตะแกรง
กระบวนการต้มมอลต์
1. เตรียมน้าสาหรับการทามอลต์ โดยนาหม้อใส่น้าประมาณ 5 ลิตร แล้วยกขึ้นตั้ง บนเตาไฟต้ม
ควบคุมอุณหภูมิน้าให้อยู่โดย 66-70 องศาเซลเซียส แล้วดับไฟเตานามอลต์ทั้งหมดเทผสมกันใส่ลงในหม้อเกลี่ยให้ทั่ว
2. เตรียมมอลต์ตามกิโลกรัม สูตร A มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 80 เปอร์เซ็นต์ และ Perle Pale Ale
Malt 20 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร สูตร B มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 50 เปอร์เซ็นต์และ Perle
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Pale Ale Malt 50 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร สูตร C มอลต์จากข้าวหอมมะลิ 20 เปอร์เซ็นต์
และ Perle Pale Ale 80 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 2 กิโลกรัม ต่อน้า 5 ลิตร
3. นาน้ามอลต์ ทั้ง 5 ลิตร ที่ต้มไว้ 66-70 องศาเซลเซียส ค่อยๆ เทลงไปในถังแล้วใช้ ช้อน/ทัพพี/
กระบวย คนให้ มอลต์ทั้งหมดผสมเข้ากับน้าอย่าให้ มอลต์จับตัวเป็นก้อน
4. น า Thermometer มาวั ด อุ ณ หภู มิ ข องมอลต์ ในหม้ อ ซึ่ ง ควรจะได้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 66-70 ซึ่ ง หาก
อุณหภูมิที่วัดได้สูงไปให้เติมน้าเย็น หรือ หากต่าไปให้เติมน้าร้อนปรับให้ได้ช่วงอุณหภูมิที่กาหนด จากนั้นปิดฝาและ
ทิ้งไว้แบบนี้ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ให้เปิดฝาแล้วคนทุก ๆ 15-20 นาที เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิกริยาเกิดอย่างสมบูรณ์และทั่วถึง
5. ยกหม้อขึ้นตั้งไฟต้มเวิร์ทจนเดือด เมื่อเดือดแล้วจะมีฟองจานวนมากเกิดขึ้นเรื่อยๆ ระวังอย่าให้
ฟองเดือดจนล้นออกมา ถ้าฟองจะล้นก็ให้รีบเบาไฟเตาลงจนกว่าฟองจะยุบตัว ให้ต้มเดือดแรงๆ ไปเรื่อยๆ จนกว่า
ฟองจะยุบตัวหายไปเอง ซึ่งสภาวะนี้เรียกว่า Hot break เมื่อพ้นสภาวะ Hot break แล้วให้เริ่มตั้งเวลานับถอยหลัง
60 นาที จากนั้นก็เตรียมพร้อมใส่ ฮอปส์ ตัวแรก ในที่นี้ลาดับการใส่ ฮอปส์
6. เมื่อเวลา 30 นาที ให้นาฮอปส์ Galaxy hops (ตอนใส่ฮอปส์ จะเกิดฟองฟูขึ้นมาให้คอยควบคุมให้
ดีอย่าให้ล้น) ต้มไปเรื่อยๆ
7. เมื่อเวลา 3 นาที (3 นาทีสุดท้ายก่อนปิดไฟ) ให้ใส่ฮอปส์ Amarillo hops เพิ่มลงไปจากนั้นต้มต่อ
จนหมดเวลา และให้ปิดไฟเตา ยกหม้อลงและทา Cool down คือการลดอุณหภูมิน้าเวิร์ทให้เหลือต่าลง
กระบวนการหมักเบียร์
1. นาถังหมักที่ล้างและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ววางไว้ จากนั้นยกหม้อเทน้าเวิร์ท ใส่ลงถังหมักแรงๆ
เพื่อให้มีออกซิเจนผสมเข้าไปในน้าเวิร์ทปริมาณมาก และหลังต้มแล้วได้น้าเวิร์ท ประมาณ 6-7 ลิตร (ขึ้นอยู่กับตอน
ต้มระเหยออกไปมากน้อยแค่ไหน และฮอปส์ที่ดูดน้าออกไปอีกส่วนหนึ่งด้วย) จากนั้นถ้ายังไม่มั่นใจคิดว่าออกซิเจน
น่าจะยังไม่พอก็ให้เอาช้อน ยาวๆ คนและแกว่งน้าเวิร์ทในถังหมักให้แรงที่สุดเพื่อให้มีออกซิเจน ลงไปในน้าเวิร์ทเยอะ
ที่สุดเอากรรไกรไปจุ่มฆ่าเชื้อ และยีสต์ซองที่เตรียมไว้ SafAle S-04 English Ale Yezst จุ่มฆ่าเชื้อทั้งซองแล้วตัด
ปากซอง เทใส่ลงในถังหมักโดยตรง แล้วเอาช้อนยาวกดๆ ยีสต์ และค่อ ยๆ คนให้ละลายเข้าไปในน้าเวิร์ทซึ่งก็แค่
นามาเทใส่ถังหมักแล้วคนแรงๆ อีกครั้งให้ ออกซิเจน ลงไปเป็นอันจบปิดฝาถังหมักและนา Airlock เติม Star San
ให้ถึงขีดที่กาหนดแล้วเสียบลงไปที่ฝาถัง จากนั้นเช็คดูว่าฝาถังปิดสนิท และ Airlock ทางานได้ดีหรือไม่โดยลองกดๆ
ที่ฝาถังซึ่งแรงดันอากาศในถังจะดันออกทาง Airlock ทาให้สังเกตุระดับน้าที่ Airlock ได้ว่าขยับตามแรงกดเราทุก
ครั้ง เมื่อเช็คทั้งหมดเรียบร้อยก็นาถังไปใส่ในตู้แช่ที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 18-20 องศาเซลเซียส
2. เมื่อเห็นยีสต์ทางานอย่างเห็นได้ชัด โดยจะเห็นคาร์บอนไดออกไซด์ ถูกดั นออกมาผ่าน Airlock
เรื่อย ๆ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีแสดงว่ายีสต์ทางานได้ดีมาก ให้ปล่อยหมักทิ้งไว้อย่างน้อย 5-7 วัน
3. ให้เปิดฝาถังทาการวัดและจดค่า FG หรือ Final Gravity (ซึ่งค่านี้อาจไม่ได้หมายความว่ายีสต์
ทางานเสร็จสมบูรณ์แล้ว เราจะมั่นใจว่าทางานเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อวัดค่าใน 2-3 วันติดกัน และได้ค่าเดิมทั้ง 2-3 วัน
นั้น)
4. เมื่อทา Dry Hop ก็ให้นาถุงผ้าไปฆ่าเชื้อด้วย Star San ให้เรียบร้อย และนา ฮอปส์ Galaxy hops
10 กรัมใส่รวมในถุงผ้าแล้วโยนถุงผ้าลงไปในถังหมัก นาช้อนยาวผ่านการฆ่าเชื้อแล้วมากดๆ ถุงผ้าและฮอปส์ให้ดูดน้า
และทิ้งตัวลงใต้ผิวน้า ทั้งนี้อาจจะหาก้อนสเตนเลส หรือ แท่งสเตนเลสที่ฆ่าเชื้อแล้วมาใส่เพื่อใช้ถ่วงน้าหนักในถุงผ้า
ให้จมลงก็ได้ จากนั้นปิดฝาถัง และเอากลับเข้าตู้แช่ หมักทิ้งไว้อีก 5-7 วัน
5. เมื่อทา Dry Hop ครบกาหนดวัน ก็เปิดฝาถังและทาการวัดค่า Gravity อีกครั้งนึง โดยใช้อุปกรณ์
Wine Thief (ฆ่าเชื้อแล้ว) ช่วยดึงน้าในถังออกมาใส่ในกระบอกตวงสาหรับหย่อน Hydrometer ซึ่งหากค่าลดลงไป
อีกเมื่อเทียบกับ 7 วันก่อน แสดงว่า 7 วันก่อนยีสต์ยังทางานไม่จบดี ดังนั้นในเมื่อเวลาผ่านมาถึง 14 วันแล้วค่าที่วัด
ได้ก็คงที่เราจึงมั่นใจว่ายีสต์จบการทางานแน่แล้วก็จดค่าที่ได้นี้ไว้เป็นค่า FG สุดท้าย
6. เมื่อทา Dry Hop ครบกาหนดวัน ก็เปิดฝาถังและทาการวัดค่า Gravity อีกครั้งหนึ่ง
7. เมื่อได้ครบทั้งค่า OG และ FG แล้วก็สามารถคานวณค่าเปอร์เซ็นต์ alc by volume ได้โดย (OGFG)x131 ฉะนั้นจะนาค่า OG และ FG ไปเทียบอ่านค่า Alc บน สเกล Triple Scale Hydrometer ก็ได้แล้วก็จับมา
ลบกันก็จะได้ค่า Alc จากเครื่องมือวัด
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8. เมื่อการหมักเสร็จสมบูรณ์ ก็เตรียมขั้นตอนต่อไปคือ การทา Priming Sugar และ การบรรจุ ซึ่ง
ต้องใช้อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ดังนี้ ถังสาหรับบรรจุขนาด 10 ลิตรขึ้นไป, สายยาง, น้าตาล Dextrose (Corn Sugar)
102 กรัม ทา Priming Sugar โดยเอาน้า 2 ถ้วยตวงไปตั้งไฟต้ม จากนั้นใส่ Dextrose 102 กรัมลงไปคนให้เข้ากัน
ต้มจนกว่าจะเดือดแล้วก็ปิดไฟยกลง ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
9. ขั้นตอนการบรรจุ นาขวดไปฆ่าเชื้อด้วย Star San ฆ่าเชื้อเข้าในขวด และเทออก ถ่ายน้าเวิร์ทลงใน
ขวดบรรจุ โดยให้น้าไหลผ่านอย่างช้า ๆ เมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยก็นาไปบ่มต่อในตู้แช่ที่อุณหภูมิเดิม 18-21 องศา
เซลเซียส เก็บบ่มไว้ประมาณ 2 อาทิตย์ขึ้นไป จึงค่อยนามาเปิดดื่มได้
ผลการวิจัย
ผลการวัดความชื้นของมอลต์ข้าวหอมมะลิ
จากการวัดค่าที่ได้จากการวัดความชื้นในแต่ละขั้นตอนเพาะเมล็ดพบว่า ความชื้นของเมล็ดข้าว ดัง
ตารางที่1 ในขั้นตอนที่ 1 แช่น้า 8 ชั่วโมง ความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 76 % ขั้นตอนที่ 2 ผึ่งลม 8 ชั่วโมง ความชื้นลดลง
อยู่ที่ 40 % ขั้นตอนที่ 3 แช่น้า 8 ชั่วโมง ความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 58 % โดยใช้อุปกรณ์ Hygrometer ซึ่งความชื้นที่
เหมาะสมในการเพาะและงอกของเมล็ดข้าวบาเลย์ ที่มีความใกล้เคียงกับเมล็ดข้าวหอมมะลิพันธ์105 ความชื้นที่
เหมาะสม คือ 45-50 %
ตารางที่ 1 ปริมาณความความชื้นในขั้นตอนการเพาะมอลต์
ตารางที่ 1 ปริมาณความความชื้นในขั้นตอนการเพาะมอลต์
ขั้นตอน
แช่น้า 8 ชั่วโมง
ผึ่งลม 8 ชั่วโมง
แช่น้า 8 ชั่วโมง

ปริมาณความชื้น
76 %
40 %
58 %

จากนั้นทาการอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากข้าวหอมมะลิ ดังตารางที่ 2 พบว่าในขั้นตอนที่ 1 อบแห้ง 80
องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง ปริมาณความชื้นลดลงที่ 20 % ขั้นตอนที่ 2 อบร้อน 100 องศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง ปริมาณ
ความชื้นลดลงที่ 12 % ขั้นตอนที่ 3 อบร้อน 125 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง ปริมาณลดลงเหลืออยู่ที่ 5 % ซึ่งปริมาณ
ความชื้นในขั้นตอนสุดท้ายควรอยู่ที่ 5 % เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อราในมอลต์
ตารางที่ 2 ปริมาณความความชื้นในขั้นตอนการอบข้าวหอมมะลิ
ขั้นตอน
1. อบแห้ง 80 องศาเซลเซียส 5 ชั่วโมง
2. อบร้อน 100 องศาเซลเซียส 6 ชั่วโมง
3. อบร้อน 125 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง

ปริมาณความชื้น
20 %
12 %
5%

ผลการวัดค่าความหวานของการต้มมอลต์
จากการวัดค่าของแข็งที่ละลายน้าได้ (Brix) หาได้โดยเครื่อง Refractometer นาน้าต้มมอลต์หยดใส่
บริเวณ ปริซึมแสง ของเครื่อง จากนั้นปิดฝาและนาไปส่องบริเวณที่มีแสงสว่าง ดังตารางที่ 3 จะพบว่าสูตร A มี
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (Brix) ที่ 11 สูตร B มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ (Brix) ที่ 14 สูตร C มีปริมาณ
ของแข็งที่ละลายน้าได้ (Brix) ที่ 17 ซึ่งถ้าหากค่าความหวานยิ่งสูงมากน้าตาลก็จะยิ่งอยู่ในสารละลายมากขึ้น และ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในผลิตภัณฑ์จะสูงขึ้น
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ตารางที่ 3 ปริมาณความหวาน (Brix) ของการต้มมอลต์
ตัวอย่าง
สูตร A
สูตร B
สูตร C

ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ท (Brix)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ค่าเฉลี่ย ±SD
11
11
0.00
14
14
0.00
17
17
0.00

ผลการวัดปริมาณปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ท
จากการวัดหาปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทโดยใช้ เครื่องไฮโดรมิเตอร์ จากตารางที่ 4 พบว่า
สูตร A มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทเท่ากับ 1.050 Brix สูตร B มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลาย
ในน้าเวิร์ทเท่ากับ 1.113 Brix สูตร C มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทเท่ากับ 1.110 Brix ดังนั้น
ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทสูตร B มีค่าปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทมากที่สุด ซึ่งจะมีน้าตาลตกค้าง
หลังจากการหมัก ที่บ่งชี้ได้ว่า ยีสต์จะเปลี่ยนน้าตาลเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก
ตารางที่ 4 ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ท
ตัวอย่าง
สูตร A
สูตร B
สูตร C

ครั้งที่ 1
1.050
1.113
1.100

ปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ท (Brix)
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1.050
1.050
1.113
1.113
1.100
1.100

ค่าเฉลี่ย
1.050
1.113
1.100

ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในระหว่างกระบวนการหมัก
จากการวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ โดยใช้สูตร ABV = (OG-FG) x 131 พบว่า สูตร C มีปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่สูงกว่า สูตร A และ สูตร B
ตารางที่ 5 ปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่างการหมักค่า OG (Brix), ค่า FG (Brix), ปริมาณแอลกอฮอล์ (%)
ตัวอย่าง
สูตร A
สูตร B
สูตร C

ค่า OG (Brix)
1.050
1.113
1.110

ปริมาณแอลกอฮอล์ (%)
ค่า FG (Brix)
1.028
1.092
1.074

ปริมาณแอลกอฮอล์ (%)
2.882 %
2.751 %
4.716 %

หมายเหตุ : OG หมายถึง ค่าน้าตาลที่อยู่ในเวิร์ท ก่อนที่เราจะหมัก โดย OG ย่อมาจาก Original Gravity
FG หมายถึง ค่าน้าตาลที่เหลือหลังจากการหมักจบสิ้นลง โดย FG ย่อมาจาก Final Gravity
ผลการวิเคราะห์ค่าสีของเบียร์
จากการวิเคราะห์หาค่าการวัดสีของเบียร์ ดังภาพที่ 2 พบว่า สูตร A มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 6-8 EBC สูตร B
มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 8 EBC สูตร C มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 12 EBC
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ภาพที่ 2 การวัดสีของเบียร์
(ที่มา: The Standardization of Methods for the Determination of Color in Beer, 2492)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่าการเพาะที่เหมาะสมของข้าวหอมมะลินั้น ควรเพาะเเบบ เเช่น้าสลับกับผึ่งลม เพื่อ
ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์เบต้า แอมิเลส เเละชะลอกิจกรรมของเอนไซม์อัลฟาแอมิเลส ความชื้นที่เหมาะสมในการ
เพาะเเละงอกของเมล็ดข้าวหอมมะลิพันธุ1์ 05 คือ 45-50 %
จากการศึกษาอัตราส่วนตามวิธีของ EBC พบว่า สูตร C มีความเป็นไปได้มากที่สุดจากตัวอย่างทั้ง 3 สูตร
พบว่าสูตร C มีปริมาณความหวาน 17 Brix มากกว่าสูตร A ที่มีความหวานอยู่ที่ 11 Brix และB 14 Brix โดยสูตร C
มีปริมาณของสารสกัด 1.100 โดยสูตร A มีปริมาณสารสกัด 1.050 และสูตร B มีปริมาณสารสกัด 1.113 ของ
ปริมาณแอลกอฮอล์ของสูตร C มีความใกล้เคียงกับเบียร์ในท้องตลาด มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ 4.716 % สูตร A
มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ 2.882 % และสูตร B มีปริมาณแอลกอฮอล์เท่ากับ 2.751 % ส่วนการวัดสีของเบียร์มี
ค่า EBC ที่เท่ากับ 12 เป็น เบียร์สไตล์ American Pale Ale และ India Pale Ale
อภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการทามอลต์จากข้าวหอมมะลิ
การวัดความชื้นของมอลต์ข้าวหอมมะลิ ปริมาณความชื้นในมอลต์เป็นตัวบอกปริมาณน้าที่ เหลืออยู่ใน
ข้าวมอลต์ เพื่อทาให้เกิดความเหมาะสมในขั้นตอนการงอกต่อไป พบว่าความชื้นของเมล็ดข้าวหอมมะลิ ในขั้นตอนที่
1 แช่น้า 8 ชั่วโมง ความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 76 % ขั้นตอนที่ 2 ผึ่งลม 8 ชั่วโมง ความชื้นลดลงอยู่ที่ 40 % ขั้นตอนที่ 3
แช่น้า 8 ชั่วโมง ความชื้นเพิ่มขึ้นเป็น 58 % ซึ่งการการเเช่น้าเเบบเเช่น้าระยะสั้นสลับกับการผึ่งลม ซึ่งเป็นการยับยั้ง
กิจกรรมของเอนไซม์เบต้า แอมิเลส เเละชะลอกิจกรรมของอัลฟาเเอมิเลส เพื่อที่ได้ความชื้นที่เหมาะสมในการเพาะ
และงอกของเมล็ ด ข้ า วหอมมะลิ พั น ธ์ 105 ความชื้ น ที่ เ หมาะสม คื อ 45-50 % โดยสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
หนึ่ง เตียอารุง (2553) การควบคุมปริมาณความชื้นในขั้นตอนการนาเมล็ดข้าวมาแช่น้าโดยมีการให้อากาศ และ
ควบคุมอุณหภูมิระหว่างการแช่เมล็ดข้าวต้องทาการเปลี่ยนถ่ายน้าและนาเมล็ดมาผึ่งลมทุกๆ 6-12 ชั่วโมงภายหลัง
จากการแช่เมล็ดข้าวปริมาตรจะเพิ่มขึ้นประมาณ 25 % ส่วนของ Embryo จะดูดซึมน้าได้เร็วและมีปริมาณความชื้น
ประมาณ 55-60% ปริมาณความชื้นที่เหมาะสมต่อการงอกของเมล็ดบาร์เลย์มีความใกล้เคียงกับเมล็ดข้าวหอมมะลิ
พันธ์105 ปริมาณความชื้นที่เหมาะสม คือ 45-50 %
การอบเพื่อไล่ความชื้นออกจากข้าวหอมมะลิ ช่วยลดปริมาณความชื้นในเมล็ดข้าว และหยุดการ
ทางานของ เอนไซม์ เพื่อหยุดการงอกของเมล็ดข้าว พบว่าในขั้นตอนที่ 1 อบแห้ง 80 องศาเซลเซียล 5 ชั่วโมง
ปริมาณความชื้นลดลงที่ 20% ขั้นตอนที่ 2 อบร้อน 100 องศาเซลเซียล 6 ชั่วโมง ปริมาณความชื้นลดลงที่ 12%
ขั้นตอนที่ 3 อบร้อน 125 องศาเซลเซียล 2 ชั่วโมง ปริมาณลดลงเหลืออยู่ที่ 5 % การเพิ่มอุณหภูมิใน การอบ 80125 องศาเซลเซียล ช่วยในหยุดการทางานของ เอนไซม์ และยังช่วยในการทาลายจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดการเน่าเสีย
ของมอลต์และทาให้ง่ายต่อการแยกรากออกจากเมล็ดข้าวการ อบมอลต์ที่อุณหภู มิสูงมากกว่า 100 องศาเซลเซียส
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ยังทาให้ได้มอลต์ที่มีสีเข้มขึ้น และที่สาคัญเพื่อที่จะลดปริมาณความชื้นในเมล็ดข้าวงอกจาก 58 % เป็น 4-5 % โดย
สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์ ไชยคง (2554, บทคัดย่อ) ในการอบข้าวหอมมะลิเมื่อรากมีความยาวมากกว่า
เมล็ดประมาณ 1.5 เท่า ให้หยุดการงอก โดยนาไปอบโดย การเป่าลมร้อน (Kilning) ในตู้อบลมร้อน (Hot air oven)
ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้มอลต์ข้าว (Rice malt) ที่มีความชื้นประมาณ 4-5 % และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย วนภู (2558) การผลิตมอลต์จากข้าว โดยอุณหภูมิที่ใช้ในการทาการงอกและ
ความชื้นสัมพัทธ์ในตู้บ่มจะถูกควบคุมที่ 30 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ข้าวงอกจะถูกเก็บที่ 1, 3, 5, 7 และ 9วัน
หลังจากเริ่มทาการงอก และนาไปอบแห้งทีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้มอลต์ข้าวที่มี
ความชื้นประมาณ 4 %
การวัดค่าความหวาน (Brix) จะทาให้ค่าทราบปริมาณน้าตาลในของในเหลว นั่นก็คือ น้า wort หรือ
น้าที่ได้จากการต้มมอลต์ จะพบว่าสูตร A มีปริมาณความหวาน (Brix) ที่ 11 สูตร B มีปริมาณความหวาน (Brix) ที่
14 สูตร C มีปริมาณความหวาน (Brix) ที่ 17 และการตรวจสอบวัดค่าความหวาน (Brix) มีประโยชน์มากช่วยป้องกัน
ไม่ให้ wort มีค่า Brix ที่สูงหรือ ต่าเกินความต้องการ ซึ่งหากค่าที่ได้สูงเกินไปก็สามารถเติมน้าเพื่อเจือจางลง แต่หาก
ค่าที่ได้ต่าเกินไปก็สามารถต้มให้นานขึ้นได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน บุญกล้า (2559, หน้า 22) การ
ละลายน้าตาลตากเมล็ดข้าวและธัญพืช สาหรับในช่วงเริ่มต้น wort ที่ออกมาโดยมากแล้วค่า Brix ที่วัดได้จะอยู่
ในช่วง 20-22 แต่เมื่อเวลาผ่านไปน้าตาลส่วนใหญ่ถูกสกัดออกไปเรื่อย ๆ ค่าที่อ่านได้ก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ เช่นกัน
นอกจากนี้ควรระมัดระวัง คือไม่ควรให้ wort ออกมาจนถึงค่า Brix น้อยกว่า 3 หรือ SG 1.012 เพราะรสชาติอื่น ๆ
ที่ไม่พึงประสงค์จากข้าวและธัญพืชจะออกมาด้วย
สูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
การวิเคราะห์หาปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ท เป็นการวัดคุณภาพมอลต์ หลังจากนามอลต์มา
ต้ม เพื่อประเมินศักยภาพของมอลต์ก่อนการนาไปใช้ และสามารถใช้เป็นวิธี มาตรฐานในการเปรียบเทียบคุณภาพ
มอลต์จากแหล่งต่าง ๆ พบว่า สูตร A มีค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ ทเท่ากับ 1.050 Brix สูตร B มี
ค่าเฉลี่ยปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทเท่ากับ 1.113 Brix สูตร C มีค่าเฉลี่ยปริมาณสารสกัดเท่ากับ 1.110 Brix
ดังนั้นปริมาณของแข็งที่ละลายในน้าเวิร์ทสูตร B มีค่าปริมาณสารสกัดมากที่สุด ซึ่งจะมีน้าตาลตกค้างหลังจาก
กระบวนการหมัก ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่ายีสต์จะเปลี่ยนน้าตาลเป็นแอลกอฮอล์และคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาก เพราะ
ยีสต์มีลักษณะที่ดีสามารถเปลี่ยนน้าตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้สูง ทนต่อฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้ดี ทนต่อสภาวะความ
เป็นกรด สามารถรวมตัวและตกตะกอนได้ดียีสต์ รวมถึงทนต่อสภาวะต่างๆ ในการหมักได้ ดี โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Priest, et al, 2006, pp. 13) ปริมาณของแข็งที่ละลายได้จากการต้มสกัดนา มอลต์บดหยาบ หรือ
บดละเอียดน้าหนัก 40 กรัม เติมน้า 250 มล. มาต้มตามวิธีมาตรฐานที่ชื่อว่า “Congress mashing” เริ่มที่อุณหภูมิ
45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เติมน้าอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส 100 มล. และเพิ่มอุณหภูมิเป็น 70 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นทาการลดอุณหภูมิลงมาที่ 20 องศาเซลเซียส ปรับปริมาตรสุดท้ายให้ใกล้เคียง
800 มล. แล้วกรอง เอาสารละลายที่ได้ไปวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในรูปของค่าความถ่วงจาเพาะหรือค่าดีกรีพ
ลาโต แล้วนามาเทียบกับน้าหนักมอลต์เริ่มต้นรายงานเป็นเปอร์เซ็นต์ของแข็งที่สกัดได้ หรือเอ็กซ์แทร็ก สาหรับ
Wheat malt หรือ มอลต์ข้าวสาลี มีความสาคัญรองลงมาจากบาร์เลย์ เมื่อพิจารณาปริมาณการใช้งานในท้องตลาด
การวิเคราะห์คุณภาพมอลต์ข้าวสาลีจะใช้ อุณหภูมิ ต่ากว่าบาร์เลย์เล็กน้อย แต่ยังไม่มีการกาหนดให้เป็นมาตรฐาน
โดยอุณหภูมิเริ่มต้นจะใช้ที่ 40 หรือ 45 และเพิ่มเป็น 60 หรือ 65 องศาเซลเซียส มาตรฐานทั่วไปมอลต์ที่มีคุณภาพดี
จะมีค่าเอ็กซ์แทร็กอยู่ที่ 80 % แต่ มอลต์บางชนิดที่ ผ่านการอบแห้งด้วยความร้อนสูงต่างกันไปจะให้ค่าเอ็กซ์แทร็
กน้อยกว่า 80 % เช่น Dark malk ปริมาณเอ็กซ์แทร็ก 75 %
การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ เพื่อควบคุมกระบวนการหมักเบียร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ใน
ระหว่างกระบวนการหมัก (fermentation) การบ่ม (maturation) และในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (bright beer) สามารถ
วัดแอลกอฮอล์ในเบียร์ได้ด้วย alchohol hydrometer โดยใช้สูตร ABV = (OG-FG) x 131 พบว่า สูตร A มีค่า OG
เท่ากับ 1.050 Brix ค่า FG เท่ากับ 1.028 Brix ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 2.882 % สูตร B มีค่า OG เท่ากับ 1.113 Brix
ค่า FG เท่ากับ 1.092 Brix ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 2.751 % สูตร C มีค่า OG เท่ากับ 1.110 Brix ค่า FG เท่ากับ
1.074 Brix ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ 4.716 % ซึ่งสูตร C มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าสูตร A และสูตร B ซึ่งปริมาณ
แอลกอฮอล์ของสูตร C มีความใกล้เคียงกับเบียร์ในท้องตลาดมากที่สุด และมีความใกล้เคียงที่จะเป็นเบียร์มากกว่า

766

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ทั้งสูตร A และสูตร B โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ โชคชัย วนภู (2558) การวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์พบว่า
ABV คือปริมาณแอลกอฮอล์ที่ละลายอยู่ในน้าเบียร์ Original Gravity คือค่าน้าตาลก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการหมัก
ส่วน Final Gravity คือค่าน้าตาลหลังจากที่ผ่านกระบวนการหมักมาแล้ว โดยใช้สูตร ABV = (OG-FG) x 131 เช่น
วัดค่า OG ได้ 1.054 Brix แล้ววัด FG ได้ 1.014 Brix ก็จะได้แอลกอฮอล์ (1.054 – 1.014) x 131 = 5.24 % หรือ
วัด OG ได้ 1.066 Brix แล้ววัด FG ได้ 1.016 Brix ก็จะได้แอลกอฮอล์ (1.066 – 1.016) x 131 = 6.55 %
การวิเคราะห์หาค่าการวัดสีของเบียร์ จะสามารถบอกสไตล์เบียร์ได้ รวมถึงช่วยบอกค่า EBC ของ
เบียร์จัดอยู่ลาดับเท่าใด พบว่าสูตร A มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 6-8 EBC เป็นเบียร์สไตล์ Maibock, Blonde Ale, Weissbier
สูตร B มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 8 EBC เป็น เบียร์สไตล์ Weissbier สูตร C มีค่าสีอยู่ที่ช่วง 12 EBC เป็นเบียร์สไตล์ American
Pale Ale,India Pale Ale ซึ่งค่า EBC ใช้สาหรับกาหนดสีของเบียร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสีของมอลต์ และ
สีของเบียร์ใช้ในการบ่งบอกถึงสไตล์เบียร์ได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกานต์ กีสด และคณะ (2559, หน้า
32) การวัดสีของเบียร์จะใช้แผ่นเทียบสี Standardized color disc ซึ่งจะใช้ร่วมกับเครื่องเพื่อเทียบสีของ เบียร์ใน
เครื่องกับแผ่นเทีบบสีใหัตรงกันมากที่สุด แล้วรายงานค่าสีที่เหมือนกับสีเบียร์ หรือ อาจใช้ วิ ธีการวัดด้วยเครื่อง
Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 430 ที่กาหนด ตามวิธีของ EBC ดังนี้ ค่าสีอยู่ที่ 4 EBC เบียร์สไตล์ Pale
lager, Witbier, Pilsener, Berliner Weisse ค่ า สี อ ยู่ ที่ 6 เบี ย ร์ ส ไตล์ Maibock, Blonde Ale ค่ า สี อ ยู่ ที่ 8 EBC
เบี ย ร์ ส ไตล์ Weissbier ค่ า สี อ ยู่ ที่ 12 EBC เบี ย ร์ ส ไตล์ American Pale Ale, India Pale Ale ค่ า สี อ ยู่ ที่ 16 EBC
เบียร์สไตล์ Weissbier, Saison ค่าสีอยู่ที่ 20 EBC เบียร์สไตล์ English Bitter, ESB ค่าสีอยู่ที่ 26 EBC เบียร์สไตล์
Biere de Garde, Double IPA ค่าสีอยู่ที่ 33 EBC เบียร์สไตล์ Dark lager, Vienna lager, Marzen, Amber Ale
ค่าสีอยู่ที่ 39 EBC เบียร์สไตล์ Brown Ale, Bock, Dunkel, Dunkelweizen ค่าสีอยู่ที่ 47 EBC เบียร์สไตล์ Irish
Dry Stout, Doppelbock, Porter ค่ า สีอยู่ที่ 57 EBC เบียร์สไตล์ Stout ค่ า สีอยู่ที่ 69 EBC เบียร์สไตล์ Foreign
Stout, Baltic Porter ค่าสีอยู่ที่ 79 EBC เบียร์สไตล์ Imperial Stout เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิ
2. สามารถนาสูตรการผลิตเบียร์จากข้าวหอมมะลิดังกล่าวไปพัฒนากับวัตถุดิบอื่นๆได้
3. การรักษาความสะอาดในกระบวนการต้มเบียร์ทุกขั้นตอน เป็นสิ่งที่มีสาคัญมาก
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ในส่วนของขั้นตอนการต้ม ควรลดปริมาณสัดส่วนของมอลต์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 และPerle
Pale Ale Malt เพราะเบียร์จากสูตรที่ได้มีความเข้มข้นมาก ควรมีการปรับอัตราส่วนของน้าเพิ่มเพื่อเจือจางความ
เข้มข้นของเบียร์
2. การบดมอลต์ข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 ไม่ควรบดละเอียดจนเกินไป บดแค่ให้ข้าวแตกออกจาก
เปลือกข้าว เพราะจะทาให้เปลือกข้าวผสมลงในน้าเวิร์ททาให้เบียร์มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรง
ด้วยเส้นใยกัญชง โดยใช้เศษเหลือทิ้งจากการปลูกและแปรรูปกัญชง ในเขตพื้นที่อาเภอพบพระ จังหวัดตาก มาใช้
เป็นเส้นใยเสริมแรงในอัตราส่วนต่างๆ ร่วมกับปูนซีเมนต์และทราย เพื่อพัฒนาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืองานเชิง
โครงสร้าง ซึ่งคณะผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับผลของเส้นใยกัญชงที่มีต่อสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพ ของไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที่เตรียมได้ โดยทาการศึกษาและทดสอบสมบัติดังกล่าวตามมาตรฐาน ASTM และผลที่ได้จากการวิจัย
พบว่า เส้นใยกัญชงที่ใช้จะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลโดยเฉพาะค่ากาลังรับแรงอัดที่ลดลง แต่จะช่วยเพิ่มค่าความสามารถ
ในการต้านทานแรงดัดที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า ปริมาณของ
เส้นใยกัญชงที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลที่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: เส้นใยกัญชง / มอร์ต้าซีเมนต์ / สมบัติทางกล / สมบัติทางกายภาพ
Abstract
This research focus on the improvement of mechanical and physical properties of hemp
fiber reinforced in mortar cement by using the leftovers from the cultivation and processing of
hemp in the area of Phop Phra District, Tak Province. It is used as hemp fiber, cement and sand in
various ratios. The aim of this research to develop the fiber cement for use in the construction and
structural. In these work we focused on the effect of hemp fiber on the mechanical and physical
properties of fiber cement. ASTM standards were used for testing the mechanical and physical
properties of samples. The results showed that the hemp fiber used will affect the mechanical
properties, especially the compressive strength. But it will increase the flexural strength that is
higher compared to cement mortar. In this research, it was also found that different amounts of
hemp fibers had different effects on mechanical properties.
Keywords: Hemp Fiber / Cement Mortars / Mechanical Properties / Physical Properties
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมนามาใช้งานเชิงโครงสร้างและงานด้านอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
อย่างแพร่หลาย เนื่องจากปูนซีเมนต์มีคุณลักษณะเฉพาะตัว คือ มีค่าความต้านทานต่อ แรงกด (Compressive
Strength) (Juradin et al., 2021 ; Merta and Tschegg, 2013) นอกจากนั้นปูนซีเมนต์ยังมีราคาต่อหน่วยไม่สูง
มาก แต่ข้อจากัดหรือข้อเสียของปูนซีเมนต์คือ มีค่า ความต้านทานต่อการโค้งงอ (Flexural Strength) ค่อนข้างต่า
และไม่ต้านทานต่อแรงกระแทก ซึ่งข้อจากัดนี้สามารถแก้ไข้ได้โดยการเติมเส้นใยหรือวัสดุอื่นที่มีค่าความยืดหยุ่ นเข้า
ไปในโครงสร้างของคอนกรีต ยกตัวอย่างเช่น วัสดุในกลุ่มโลหะ คาร์บอน แก้วหรือกระจก เส้นใยอะรามิด หรือการใช้
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เส้นใยพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Srinivasarao et al., 2016 ; Labib, 2018) ซึ่งวัสดุและเส้นใยที่กล่าวมาข้างต้นจะไป
ช่วยเพิ่มสมบัติด้านความยืดหยุ่นให้กับปูนซีเมนต์และคอนกรีตแต่จะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
การใช้เส้นใยธรรมชาติจากพืชซึ่งจัดเป็นเส้นใยประเภทเซลลูโลสที่มีองค์ประกอบทางเคมี ประกอบด้วย
ธาตุหลัก ได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน เส้นใยประเภทนี้จะมีสมบัติเด่นด้านความแข็งแรงและความ
ยืดหยุ่น เช่น เส้นใยจากพืชชนิดต่างๆ เส้นใยจากผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงเส้นใยที่ได้จากเศษเหลือทิ้งทาง
การเกษตร มาเป็นส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์และคอนกรีตเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเส้นใยธรรมชาติเหล่านี้
ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มสมบัติ ในด้านการทานต่อการโค้งงอและการต้านทานต่อแรงกระแทกของปูนซีเมนต์และ
คอนกรีตได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการศึกษาเกี่ยวกับการนาเส้นใยธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงสมบัติของ
ปูนซีเมนต์และคอนกรีตให้เหมาะสมต่อการใช้งาน (Hayo, 2004) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้เส้นใยธรรมชาติมี
ข้อดีกว่าการใช้เส้นใยแก้ว เนื่องจากเส้นใยธรรมชาติมีน้าหนักน้อยกว่า มีสมบัติด้านการย่อยสลายทางชีวภาพที่ดีกว่า
(Wang and Wang, 2004) แต่การนาเส้นใยธรรมชาติมาใช้ก็พบว่ามีผลเสียต่อสมบัติด้านต่างๆ ของปูนซีเมนต์และ
คอนกรีต เช่น มีค่าการดูดซึมน้าที่ค่อนข้างสูง ไม่ต้านทานต่อภาวะแวดล้อมที่มีความเป็นด่างสูง
กัญชง เป็นพืชล้มลุกที่มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกัญชา แต่กัญชงจะมีต่อมน้ามันน้อยกว่ากัญชา
และจัดอยู่ในพืชซึ่งให้ประโยชน์หลักทางด้านสิ่งทอเป็นสาคัญ เนื่องจากเส้นใยของกัญชงมีลักษณะการจัดเรียงตัวเป็น
แนวตั้งสม่าเสมอ เส้นใยกัญชงจึงจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีความแข็งแรงและมีสมบัติด้าน
ความเหนียวสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเส้นใยธรรมชาติชนิดอื่น รวมถึงมีผลการวิจัยที่ระบุว่าการนาเส้นใยกัญชงมาแปร
รูปให้เป็นไฟเบอร์ที่มีความบริสุทธิ์จะได้เส้นใยที่มีลักษณะเด่นด้านความแข็งแรงและการทนต่อความร้อนได้เทียบเท่า
กับเหล็ก หากนาเส้นใยมาบดจนละเอียดเป็นผงจะสามารถใช้ผลิตเป็นคอนกรีตที่มีความแข็งแรงและทนไฟได้เป็น
อย่างดี ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยจึงสนใจในการนาเส้นใยกัญชงมาใช้เป็นส่วนเสริมแรงในปูนซีเมนต์เพื่อประยุกต์ใช้
งานเชิงโครงสร้าง เพื่อเป็นแนวทางในการนาชิ้นส่ วนต่างๆ ของกัญชงมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิง
วัสดุศาสตร์และเชิงพาณิชย์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกัญชงโดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่
ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น รวมถึงด้านความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์โดยใช้เส้นใยกัญชงเป็นส่วนเสริมแรงสาหรับ
การประยุกต์ใช้งานเชิงโครงสร้าง
วิธีดาเนินการวิจัย
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา) เส้นใยกัญชง ทราย
ละเอียด น้าสะอาด สารเพิ่มความหล่อลื่น และแม่แบบโลหะสาหรับหล่อชิ้นตัวอย่างทดสอบ 2 ขนาด คือ แม่แบบ
สาหรับหล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบกาลังรับแรงอัด ขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 5x5x5 เซนติเมตร และแม่แบบสาหรับ
หล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบกาลังรับแรงดัด ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 และเครื่องทดสอบแรงกด
อัดคอนกรีต (Compression Testing Machine)
ขั้นตอนและวิธีในการดาเนินการวิจัย
การเตรียมเส้นใยกัญชง นาเส้นใยกัญชงที่ผ่านกระบวนการอบแห้งจากแปลงปลูกในพื้นที่ อาเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากนั้นนามาคัดเลือกเพื่อแยกสิ่งเจือปนจากนั้นนามาตัดให้มีความยาว 5 เซนติเมตร
การเตรียมชิ้นงานเพื่อทดสอบสมบัติของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง ซึ่งอัตราส่วนผสมชอง
ชิ้นงานทดสอบมาตรฐาน (Hemp-0.00) ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด และน้าสะอาด สาหรับอัตรา
ส่ ว นผสมของชิ้ น งานทดสอบมาตรฐานที่ มี ก ารเติ ม เส้ น ใยกั ญ ชง Hemp-0.17 Hemp-0.34 และ Hemp-0.68
ประกอบด้ ว ย ปู น ซี เ มนต์ ทรายละเอี ย ด น้ าสะอาด และเส้ น ใยกั ญ ชงในปริ ม าณร้ อ ยละ 0.17 0.34 และ 0.68
ตามลาดับ โดยอัตราส่วนผสมของชิ้นงานที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นนา
ส่วนผสมที่ได้เทลงในแม่แบบสาหรับหล่อชิ้นงาน ทาการถอดแบบเมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมง จากนั้นนาชิ้นงานที่ขึ้น
รูปได้ไปศึกษาสมบัติทางกายภาพ และนาชิ้นงานบ่มน้าเป็นเวลา 28 วัน สาหรับทดสอบทดสมบัติเชิงกล
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ตารางที่ 1 แสดงอัตราส่วนผสมในการเตรียมชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์
เส้นใยกัญชง
ปูนซีเมนต์
ทราย
น้าสะอาด
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(กรัม)
(%, V/V)
Hemp-0.00
450
1,350
250
0.00
0.00
Hemp-0.17
450
1,350
250
2.40
0.17
Hemp-0.34
450
1,350
250
4.80
0.34
Hemp-0.68
450
1,350
250
9.60
0.68
* Hemp-0.00 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์มาตรฐาน
Hemp-0.17 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.17 โดยปริมาตร
Hemp-0.34 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.34 โดยปริมาตร
Hemp-0.68 หมายถึง ซีเมนต์เพสต์ที่ผสมเส้นใยกัญชงร้อยละ 0.68 โดยปริมาตร
ชิ้นตัวอย่าง

สาหรับการศึกษาและทดสอบสมบัติของชิ้นตัวอย่างทดสอบในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย การทดสอบ
สมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ค่าความหนาแน่น (Bulk Density) และลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว (Surface) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพิจารณาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมสาหรับการขึ้นรูปไฟเบอร์ซีเมนต์ผสมเส้นใยกัญชง และการทดสอบ
สมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์ ได่แก่ การทดสอบหาค่ากาลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ ASTM C109 (ASTM, 2006b) (ASTM C 109) โดยนาชิ้นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ในแต่
ละอัตราส่วนผสม จานวน 3 ตัวอย่าง ทาการทดสอบหาค่ากาลังรับแรงอัดและหาค่าเฉลี่ย และการทดสอบหาค่า
ความสามารถในการต้านทานแรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM C78-84 (ASTM C 293)
โดยชิ้นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร ในแต่ละอัตราส่วนผสม จานวน 3 ตัวอย่าง ทาการทดสอบหาค่า
ความต้านทานแรงดัดและหาค่าเฉลี่ย จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาศึกษาและวิเคราะห์ผลการวิจัย

(ก)

(ข)

ภาพที่ 1 แม่แบบโลหะสาหรับหล่อชิ้นตัวอย่างทดสอบ (ก) สาหรับหล่อชิ้นงานเพือ่ ทดสอบกาลังรับแรงอัด ขนาด
5x5x5 เซนติเมตร และ (ข) สาหรับหล่อชิ้นงานเพื่อทดสอบความสามารถในการต้านทานแรงดัด ขนาด 4x16x4
เซนติเมตร
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การวิเคราะห์ข้อมูล
สาหรับการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดาเนินงานวิจัยในงานวิจัย เรื่อง การปรับปรุง
สมบั ติ ท างกลและสมบัติ ท างกายภาพของมอร์ ต้ า ร์ เ สริ ม แรงด้ วยเส้ นใยกั ญ ชงสาหรั บการใช้ ง านเชิ ง โครงสร้า ง
คณะผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง และการศึกษาสมบัติ
ทางกลของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใยกัญชง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า
ลักษณะทางกายภาพของพื้นผิว ภายนอก (Surface) ของชิ้นตัวอย่างทดสอบที่ขึ้นรูปโดยใช้ปริมาณ
ของเส้นใยกัญชงในอัตราส่วนผสมต่างๆ มีลักษณะทางกายภาพภายนอกที่ใกล้เคียงกัน คือ มีลักษณะเป็นชิ้นไฟเบอร์
ซีเมนต์ของแข็งสีเทาเข้ม และลักษณะของพื้นผิวมีความแตกต่างกันซึ่งแปรผันตามปริมาณของเส้นใยกัญชงที่มีใน
ส่วนผสมดังแสดงในภาพที่ 2 กล่าวคือ ในชิ้นตัวอย่างทดสอบที่มีปริมาณของเส้นใยกัญชงสูงจะก่อให้เกิดรูพรุนหรือ
ฟองอากาศที่ชัดเจนกว่า รวมทั้งมีเส้นใยบางส่วนกระจายออกมาที่พิ้วด้านนอกของชิ้นงาน ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
งานวิจัยที่ผ่านมาของชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์ (2550) โดยชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซี เมนต์ที่เตรียมได้มีน้าหนักและค่าความ
หนาแน่นที่แตกต่างกันตามอัตราส่วนผสมที่ใช้ โดยตัวอย่างที่มีอัตราส่วนของเส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมที่สูงจะมี
น้าหนักและค่าความหนาแน่นที่น้อยกว่า (เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และสุรเชษฐ์ ตุ้มมี, 2563) เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่าง
ที่มีอัตราส่วนของเส้นใยธรรมชาติในส่วนผสมที่ต่ากว่า ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัย ของ (Lertwattanaruk and
Suntijitto, 2015)

ภาพที่ 2 ตัวอย่างชิ้นงานไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ
ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร และขนาด 4x16x4 เซนติเมตร
ตารางที่ 2 แสดงน้าหนักของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบโดย
แม่แบบที่ใช้ในการหล่อมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 4x16x4 เซนติเมตร โดยทาการชั่งน้าหนักชิ้นตัวอย่างหลังจาก
การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ 24 ชั่วโมง ซึ่งพบว่า น้าหนักของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ในทุกอัตราส่วนมีค่าที่ใกล้เคียง
กัน ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณเส้นใยกัญชงที่เติมเข้าไปในส่วนผสมมีปริมาณที่ใกล้เคียงกันจึงทาให้น้าหนักส่วนใหญ่
ขึ้นกับปริมาณของปูนซีเมนตี่ใช้ และสาหรับชิ้นตัวอย่างที่มีการเติมปริมาณของเส้นใยกัญชงที่ อัตราส่วนร้อยละ 0.68
โดยปริมาตร จะมีน้าหนักน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาที่แสดงให้เห็นว่าการมีปริมาณของเส้นใย
ธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นของชิ้นงานที่ลดลง (Asasutjarit, et al, 2009)
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ตารางที่ 2 แสดงอัตราส่วนผสมในการเตรียมชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร
ชิ้นตัวอย่าง
Hemp-0.00
Hemp-0.17
Hemp-0.34
Hemp-0.68

เส้นใยกัญชง
(กรัม)
(%, V/V)
0.00
0.00
2.40
0.17
4.80
0.34
9.60
0.68

น้าหนักเฉลี่ยชิ้นตัวอย่าง
(กรัม)
534.20  1.81
528.60  0.94
509.15  1.08
508.07  1.96

และจากการศึกษาเกี่ยวกับค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ
แบบโดยแม่แบบที่ใช้ในการหล่อมีขนาด กว้างxยาวxสูง เท่ากับ 4x16x4 เซนติเมตร พบว่า ชิ้นตัวอย่างที่มีปริมาณ
ของเส้นใยกัญชงสูงในส่วนผสม จะมีเส้นใยกัญชงกระจายและแทรกตัวอยู่ในส่วนต่างๆ ของชิ้นงานได้มากกว่า จึง
ส่งผลโดยตรงต่อค่าความหนาแน่นและค่าร้อ ยละของการดูดซึมน้าของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ดังแสดงในภาพที่
3 และภาพที่ 4 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Paris, et al. (2016) และค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์
ซีเมนต์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร มีแนวโนมเช่นเดียวกับชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร คือ
น้าหนักของชิ้นตัวอย่างจะลดลงตามปริมาณของเส้นใยกัญชงในส่วนผสมที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลทาให้ค่าความ
หนาแน่นของชิ้นงานลดลงตามปริมาณของเส้นใยกัญชงที่เพิ่มขึ้น แต่ในทางตรงข้ามชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มี
ปริมาณร้อยละของเส้นใยกัญชงที่สูงกว่ามากจะมีค่าร้อยละของการดูดซึมน้าที่สูงขึ้น เนื่องจากเส้นใยกัญชงที่เติมเข้า
ไปเป็นเส้นใยธรรมชาติจึงมีความสามารถในการดูดซึมน้าและความชื้นสูงกว่าปูนซีเมนต์

ภาพที่ 3 กราฟแสดงค่าความหนาแน่นของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร

ภาพที่ 4 กราฟแสดงค่าร้อยละของการดูดซึมน้าของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร
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สาหรับการทดสอบสมบัติเชิงกลของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบขนาด
4x16x4 เซนติเมตร โดยใช้เส้นใยกัญชงเป็นส่วนผสม โดยการหาค่าความสามารถในการต้านทานแรงดัดของชิ้น
ตัวอย่างที่เตรียมได้ตามมาตรฐาน ASTM C109 (ASTM, 2006b) ผลจากการทดสอบ พบว่า ค่าความสามารถในการ
ต้านทานแรงดัดของชิ้นตัวอย่างไฟเบอร์ซีเมนต์มีค่าที่ลดลงเมื่อในส่วนผสมมีปริมาณร้อยละโดยปริมาตรของเส้นใย
กัญชงที่เพิ่มขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับการนาเส้นใยจากธรรมชาติ
เช่น เส้นใยกล้วย เส้นใยมะพร้าว หรือฟางข้าว มาเป็นส่วนผสมสาหรับขึ้นรูปไฟเบอร์ ซีเมนต์ (ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์
และอัญชิสา สันติจิตโต, 2555) ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัย พบว่า ค่าความสามารถในการต้านทาน
แรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์มาตรฐาน (Hemp-0.00) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 34.25 MPa และไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เติมเส้นใย
กัญชงเข้าไปในส่วนผสมที่อัตราส่วนร้อยละ 0.17 0.34 และ 0.68 โดยปริมาตร จะมีค่าความสามารถในการต้านทาน
แรงดัดเฉลี่ย เท่ากับ 55.78 54.19 และ 43.25 Mpa ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 กราฟแสดงค่าความสามารถในการต้านทานแรงดัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4x16x4 เซนติเมตร
และจากการศึกษาค่ากาลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยทาการทดสอบตามมาตรฐาน
ASTM C78-84 สาหรับการทดสอบในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ชิ้นตัวอย่างทดสอบไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร ที่
ขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อแบบ พบว่า ค่ากาลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีการเติมเส้นใยกัญชงเข้าไปในส่วนผสมมี
แนวโน้มที่ลดลงเมื่อมีปริมาณของเส้นใยกัญชงที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อผสมปูนซีเมนต์ ทราย และนาเข้าด้วยกันจน
เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นอย่างสมบูรณ์และผ่านการบ่มตามระยะเวลาที่เหมาะสมความสามารถในการรับแรงอัดจะมี
ค่าที่สูงขึ้น สาหรับสาเหตุที่ชิ้นตัวอย่า งทดสอบไฟเบอร์ซีเมนต์ Hemp-0.69 ที่มีปริมาณของเส้นใยกัญชงในส่วนผสม
ร้อยละ 0.69 โดยปริมาตร มีค่ากาลังรับแรงอัดเฉลี่ยต่าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับชิ้นตัวอย่างทดสอบอื่น เนื่องจากการ
ที่มีปริมาณของปูนซีเมนต์และทรายต่าสุด ดังแสดงในภาพที่ 6 จากผลการทดสอบข้างต้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยหลักที่
ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์ซีเมนต์คือ อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เมื่อมีการ
เติมเส้นใยกัญชงซึ่งจัดเป็นเส้นใยธรรมชาติ ที่มีค่าความสามารถในการดูดซึมน้าที่สูง เส้นใยกัญชงจะเข้าไปแทรกตัว
ในชิ้นงานและส่งผลให้สมบัติเชิงกลโดยเฉพาะค่ากาลังรับแรงอัดลดลง แต่เส้นใยกัญชงซึ่งสมบัติด้านความเหนียวและ
ความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์

ภาพที่ 6 กราฟแสดงค่ากาลังรับแรงอัดของไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 5x5x5 เซนติเมตร
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สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงสมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใย
กัญชงสาหรับการประยุกต์ใช้งานใช้งานเชิงโครงสร้างในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของไฟเบอร์
ซีเมนต์คืออัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และทรายที่ใช้เป็นส่วนผสมหลัก เมื่อมีการเติมเส้นใยกัญชงซึ่งจัดเป็นเส้นใย
ธรรมชาติ ที่มีค่าความสามารถในการดูดซึมน้าที่สูง เส้นใยกัญชงจะเข้าไปแทรกตัวในชิ้นงานและส่งผลให้สมบัติ
เชิงกลโดยเฉพาะค่ากาลังรับแรงอัดลดลง แต่เส้นใยกัญชงซึ่งสมบัติด้านความเหนียวและความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างสูง
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ มอร์ ต าร์ ซี เ มนต์ ดั ง นั้ น ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ที่ มี ส่ ว นผสมของเส้ น ใยกั ญ ชงในโครงสร้ า งจะมี ค่ า
ความสามารถในการต้านทานแรงดัดที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซีเมนต์ และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า
ปริมาณของเส้นใยกัญชงที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อสมบัติเชิงกลของมอร์ต้าร์เสริมแรงด้วยเส้นใย
และสาหรับเส้นใยกัญชงที่คณะผู้วิจัยนามาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นเศษเหลือทิ้งจากกลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือ
เป็นการนาเศษเหลือทิ้งที่ไม่มีมูลค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกหนึ่งช่องทาง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
เนื่องจากเส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีน้าหนักเบาและมีความเหนียวที่ค่อนข้างสูง ดังนั้นการ
เพิ่มสัดส่วนของเส้นใยกัญชงที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้มีสมบัติเชิงกล โดยเฉพาะค่าความสามารถในการ
ต้านทานแรงดัด และสามารถนาไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานเป็นอิฐมวลเบาได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจปรับเปลี่ยนขนาดของเส้นใยกัญชง หรือการนาส่วนประกอบอื่นๆ ของกัญชง
มาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้กัญชงต่อ สมบัติทางกลและสมบัติทางกายภาพของมอร์ต้าร์
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บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน สาหรับการ
ขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 2 ล้อเพื่อการเดินทางในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โดยเลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่
มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 24/48 โวลต์ กาลังไฟฟ้าที่ 350 วัตต์ ที่มีการควบคุมความเร็วรอบด้วยไอซี MC33033 พบว่ามี
การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านสามารถคควบคุมได้เป็นอย่างดี โดยมีการ
ทางานของสวิตช์ทั้ง 6 ตัวโดยไม่เกิดการลัดวงจร ซึ่งรถจักรยานไฟฟ้าที่สร้างขึ้นสามารถรับน้าหนักได้ไม่เกิน 120
กิโลกรัม สามารถวิ่งได้ในทางเรียบและทางลาดชัน ทั้งนี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านมีคุณสมบัติเหมาะ
กับการนาไปใช้งานทารถจักยานไฟฟ้า
คาสาคัญ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน/ การควบคุมความเร็วรอบด้วยไอซี MC33033
Abstract
This project aims to study the operation of a brushless DC motor. for driving a 2 - wheel
electric train for traveling in Kamphaeng Phet Rajabhat University By choosing a DC electric motor
with a voltage of 24/48 volts, power at 350 watts with a speed control IC MC33033 found that the
speed control of a brushless DC motor can be controlled. well controlled with the operation of
all 6 switches without a short circuit. which the electric bicycle built can support the weight of not
more than 120 kg, can run on smooth and steep slopes The brushless DC motor is suitable for use
in making electric bicycles.
Keywords: Brushless DC Motor / speed control IC MC33033
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บั น ความต้ อ งการลดใช้ พ ลั ง งานจากฟอสซิ ส นั้ น มี ค วามต้ อ งการที่ จ ะลดพลั ง งานเพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากการใช้เป็นเชื้อเพลิงสาหรับยานพาหนะต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกสินค้า
และ เรือเดินสมุทร เป็นต้น ซึ่งปัญหาจากมลภาวะของของเสียจากยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงชนิดฟอสซิล เป็นปัจจัย
ในการสร้างปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีแนวโน้มของราคาที่มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงทาให้มีการพัฒนา
ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดแทนพลังงานจากฟอสซิส
ซึ่งยานพาหนะในปัจจุบันนั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบและนับเป็นปัจจัยที่สาคัญของมนุษย์อย่างมาก
โดยพาหนะที่มีใช้กันมากที่สุด คือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่ งพาหนะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความจาเป็นต้องใช้
น้ามันเชื้อเพลิงในการเผาไหม้เพื่อให้ยานพาหนะสามารถขับเคลื่อนไปได้และการเผาไหม้ของน้ามันเชื้อเพลิงนั้นยัง
ก่อให้เกิดไอเสียและเป็นมลภาวะทางอากาศอีกด้วย แต่การใช้รถไฟฟ้านั้น ระบบขับเคลื่อนหลักคือมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่ง
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้มักจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct current motor) ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง จะมี
อาร์เมเจอร์เป็นตัวหมุน (Rotor) และสนามแม่เหล็กเป็นตัวอยู่กับที่ (Stator) ซึ่งจะอาศัยแปรงถ่านและมีซี่คอมมิวเต-
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เตอร์ซึ่งจะเกิดการคอมมิวเตชั่นทางกล (Commutation mechanical) มีข้อเสีย คือจะจากการเสียดสีทาให้เกิด
ความร้อน การสึกหรอ และการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic interference) ทาให้มอเตอร์มีจุด
ด้อยในการใช้งานสาหรับการใช้เป็นชุดต้นกาลังของยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยในปัจจุบันการพัฒนาของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงได้มีการพัฒนามอเตอร์ช นิดแบบไร้แปรงถ่า น
(Brushless dc motor) ซึ่ง อาร์เมเจอร์จ ะเป็นตั วอยู่กั บที่แ ละสนามแม่ เหล็กจะเป็น ตัว หมุน โดยใช้ ตัวตรวจจั บ
(sensor) เพื่ อ ตรวจจั บ ต าแหน่ ง สนามแม่ เ หล็ ก ที่ โ รเตอร์ ซึ่ ง ขบวนการของคอมมิ ว เตชั น จะเป็ น แบบระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Commutation electronically) มี ข้ อ ดี คื อ ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบ ารุ ง รั ก ษาแปรงถ่ า น
(Maintenance free) และซี่คอมมิวเตเตอร์และยัง มีข้อดีกว่า มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงแบบดั่ง เดิม ในเรื่องของ
คุณลักษณะแรงบิดกับความเร็ว มีการตอบสนองทางพลวัตเร็วและประสิทธิภาพการทางานสูงจากคุณลักษณะที่ ดี
ของมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านที่มีมากกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดแปรงถ่าน (ชูเกียรติ คีรี, 2558 ;
เม็ดทราย สมบุญ ชนัญญา บัวใหญ่ และ ธรรศนภนต์ ทุ่งคาใน, 2560)
ซึ่งในการออกแบบชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรถ่านนั้นใช้ไอซี MC33033 ซึ่งเป็นไอซี
สาเร็จรูปสาหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน โดยอาศัยหลักการตรวจสอบตาแหน่งของโรเตอร์จากเซนเซอร์ตรวจสอบตาแหน่งของโรเตอร์ และทาการสร้างสัญญาณขับสวิตช์จานวน 6 สัญญาณให้ภายใน
โดยไม่จาเป็นต้องเขียนโปรแกรม เพื่อการประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว จากที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น ผู้ จั ด ท าโครงงานได้ พ บว่ า มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า กระแสตรงชนิ ด ไร้ แ ปรงถ่ า นนั้ น มี ข้ อ ดี ม ากกว่ า มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงชนิดแปรงถ่าน ผู้จัดทาโครงงานจึงได้เลือกใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านสาหรับการการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้ แปรงถ่านด้วยไอซี MC33033 สาหรับการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า 2 ล้อ และแก้ไข
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างรถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
2. เพื่อศึกษาการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านด้วยไอซี MC33033 สาหรับการ
ขับเคลื่อนรถจักรยานไฟฟ้า
ขอบเขตงานวิจัย
1. รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านสามารถบรรทุกน้าหนักได้ไม่
เกิน 120 กิโลกรัม
2. รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านใช้ไอซี MC33033 สาหรับ
การควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
กรอบแนวคิดการวิจัย
สาหรับกรอบแนวคิดในการควบคุมการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน ผู้วิจัยได้มี
แนวคิดที่จะจัดทาชุดควบคุมให้มีความง่ายที่สุด โดยปัจจุบันการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านมี
การใช้ตัวควบคุมที่เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่งการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์จาเป็นที่จะต้องเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมการทางานให้มีการทางานตามเงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้เพื่อให้การสร้างชุดควบคุมมอเตอร์มีความง่ายโดยไม่
จาเป็นต้องเขียนโปรแกรม ผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้ไอซี MC33033 ซึ่งเป็นไอซีสาเร็จรูปสาหรับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านได้ โดยกรอบแนวคิดของการวิจัยสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการทางานของรถจักรยานไฟฟ้า
วิธีดาเนินการวิจัย
โดยวิธีการดาเนินได้เริ่มจากการศึกษาทฤษฎีการทางานของมอเตอร์กระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน โดยการ
ทางานของมอเตอร์ คือ มอเตอร์จะหมุนได้โดยการสับสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด 6 ตัว เพื่อเป็นการสับเปลี่ยน
กระแสที่ไหลเข้าในขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ ซึ่งสวิตช์ทั้ง 6 ตัวของมอเตอร์จะมีตัวตรวจจับตาแหน่งของโรเตอร์
ซึ่งโดยปกติมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านจะใช้ตัวตรวจรู้ชนิดฮอลล์แอฟเฟคจานวน 3 ตัว และวางห่าง
กันที่ 120 องศาทางไฟฟ้า โดยมีการทางานร่วมกับสวิตช์ (S1-S6) ตรวจรู้ตาแหน่งของโรเตอร์จากแรงเคลื่อนไฟฟ้า
เหนี่ยวนาป้อนกลับ (Back emf) และสัญญาณจากตัวตรวจรู้ชนิดฮอลล์แอฟเฟคแสดงได้ดังภาพที่ 2 และตาแหน่ง
การทางานของสวิตช์สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนาป้อนกลับและสัญญาณตัวตรวจรู้ชนิดฮอลล์แอฟเฟค
(ที่มา: ดนุพล คาปัญญา, 2558)
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ตารางที่ 1 ลาดับสาหรับการสับสวิตซ์เปลี่ยนกระแสเฟส
Directions
Forward
Reward

S1
A+BB+A-

S2
A+CC+A-

Switching Sector
S3
S4
+ BC
B+AC+BA+B-

S5
C+AA+C-

S6
C+BB+C-

จากการทางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านจาเป็นต้องมีตัวควบคุมการทางานเพื่อ
ควบคุมการทางานมอเจอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน ซึ่งจากสมมุติฐานได้เลือกใช้ไอซี MC33033 สาหรับ
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน โดยการต่อใช้งานของไอซี MC33033 สามารถดูได้จาก data
sheet ของ MC33033 ซึ่งสามารถดูได้จากภาพที่ 3

ภาพที่ 3 วงจรของแผ่นปริ้นสาหรับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
(ที่มา: วิษณุ ทองสัมฤทธิ์ และทศพล ทั่งรอด, 2552)
ทั้งนี้จากการต่อใช้งานไอซี MC33033 สามารถออกแบบวงจรให้เป็นวงจรสาหรับการใช้งานสาหรับทา
แผ่นปริ้นได้ดังภาพที่ 4 และ 5 ซึ่งภาพที่ 4 เป็นลายวงจรสาหรับนาไปทาแผ่นปริ้นเพื่อลงอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยอุปกรณ์
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 5 ซึ่งจากภาพที่ 4 และ 5 เป็นการรวมวงจรควบคุมและวงจรกาลังอยู่ในแผ่นปริ้นแผ่น
เดียว ซึ่งการต่อใช้งานสายสัญญาณต่าง ๆ สามารถอธิบายการต่อได้ดังนี้คือ สายสัญญาณตัวตรวจจับฮอลเอฟเฟค
ต่อที่ขาสัญญาณ 4-5 โดยเรียงจากเฟส A B และ C ตามลาดับ ส่วนสัญญาณขับเกตกิ่งบนต่อจากขา 1 2 และ 20
สัญญาณขับเกตกิ่งล่างต่อจากขา 17 16 15 โดยเรียงตามลาดับ A B และ C ความถี่ในการสวิตช์กาหนดจากค่า R
และ C ที่ขา 7 และ 8 ซึ่งสัญญาณอื่น ๆ สามารถดูภาพที่ 3 ประกอบได้

ภาพที่ 4 วงจรของแผ่นปริ้นสาหรับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
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ภาพที่ 5 ลายวงจรเสมือนจริงสาหรับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จานวน 4 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. Oscilloscope สาหรับวัดรูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้า
2. แอมป์มิเตอร์สาหรับการวัดกระแสไฟฟ้า
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้วิธีการบันทึกค่าลงในตารางที่ 1 การทดลองภาระโหลดกับกระแส
2. การเก็บรวมรวมข้อมูลใช้วิธีการบันทึกค่าลงในตารางที่ 2 การทดลองภาระโหลดกับความเร็ว
สูงสุดและการชาร์ตไฟ 1 ครั้ง
3. การเก็ บ รวมรวมข้ อ มู ล ใช้ วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ค่ า ลงในตารางที่ 3 การเปรี ย บเที ย บมอเตอร์ ไ ฟฟ้ า
กระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านและแบบมีแปรงถ่าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้ข้อมูลจากตารางที่ 1 2 และ 3 สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผลการวิจัย
การสร้างรถจักรยานไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่าน (Brushless DC Motor) แบบ 2 ล้อ มีกาลังขับ
เคลื่อนที่ 36-48 โวลต์ 350 วัตต์ ใช้แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์/32 Ah จานวน 4 ลูก ซึ่ง
มีแรงบิดที่ดี สามารถเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วได้โดยการบิดคันเร่งและผ่อนคันเร่ง ผ่านการเขียนคาสั่งต่าง ๆ ลง
ไปในไอซี MC33033 และส่งคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นไปยังชุดควบคุมและขับมอสเฟต (Mosfets) ให้ไปสั่งการทางาน
ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และจากผลการทดสอบการทางานของรถจักรยานไฟฟ้าสามารถควบคุมให้มีการ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า โดยรับคาสั่งจากการบิดคันเร่งส่งไปยังชุดควบคุมการทางานเพื่อที่จะใช้ควบคุมความเร็วของ
มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งความเร็วของรถจักรยานไฟฟ้านั้นจะขึ้นอยู่กับภาระโหลดหรือน้าหนักรวม (น้าหนักรถบวกน้าหนัก
คนขับ) สามารถขับได้ทั้งทางราบเรียบ (แนวระนาบ) และทางลาดชัน (แนวลาดเอียง) โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การทดลองสัญญาณวงจรควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไร้แปรงถ่าน
พบว่ามีสัญญาณที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างภาควงจรควบคุมและภาควงจรกาลังโดยที่มอเตอร์มี
ความเร็วรอบที่ดีและสามารถรองรับภาระของโหลดได้เป็นอย่างดี ซึ่งการทางานของสัญญาณของแต่ละเฟส จะต้อง
ไม่ทางานพร้อมกันเพราะถ้าเกิดการทางานพร้อมกันจะทาให้เกิดการช็อตที่แต่ละเฟสได้และสัญญาณการทางานของ
สวิตซ์แต่ละเฟสที่จะต้องไม่ชนกันระหว่างกิ่งล่างและกิ่งบนของสวิตซ์แต่ละกิ่งของวงจร ซึ่งการทดลองวัดสัญญาณ
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 6 – 7
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โดยภาพที่ 6 แสดงสัญญาณการสวิตช์ของสวิตช์ทั้ง 6 ตัว ซึ่งจากสัญญาณแสดงให้เห็นว่าการทางาน
ของสวิตช์แต่ละกิ่งทางานห่างกันที่ 120 องศาทางฟ้า และสวิตช์แต่ละเฟสทางานได้อย่างถูกต้องโดยสวิตช์ของแต่ละ
เฟสไม่ทางานพร้อมกัน

Phase A
Phase B
Phase C

ภาพที่ 6 สัญญาณการทางานสวิตช์สาหรับการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
สาหรับภาพที่ 7 และ 8 แสดงสัญญาณกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ชนิดไร้แปรงถ่าน ซึ่งจากสัญญาณแสดงให้เห็นว่าสัญญาณกระแสและแรงดันไฟฟ้าห่างกันที่ 120 องศาทางฟ้า ตาม
สัญญาณการสวิตช์จากภาพที่ 6
Phase A
Phase B
Phase C

ภาพที่ 7 สัญญาณกระแสไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
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Phase A

Phase B

Phase C

ภาพที่ 8 สัญญาณแรงดันไฟฟ้าไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
2. การทดลองภาระโหลดกับกระแส
การทดลองภาระโหลด (น้ าหนั ก รถ+น้ าหนั ก คนขั บ ) การทดลองภาระโหลดที่ รั บ มี 4 ระดั บ
ประกอบด้วยภาระโหลดที่น้าหนัก 120 กิโลกรัม 110 กิโลกรัม 80 กิโลกรัม และ 62 กิโลกรัม เพื่อหาค่ากระแสที่ใช้
ไปในแต่ละประเภท ซึ่งมีการวัดค่ากระแส 3 ครั้ง แล้วนามาหาค่าเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การทดลองภาระโหลดกับกระแส
การรับภาระ
โหลดที่น้าหนัก
(kg)

กระแสที่
เริ่มต้น
(A)

120
110
80
70

19.93
12.94
13.59
12.89

กระแสคงที่
(A)
ความเร็ว 10
km
10.58
10.35
10.29
10.68

กระแสคงที่
(A)
ความเร็ว
20 km
11.64
11.64
11.44
11.32

กระแสคงที่ ทางลาดชัน
(A) ความเร็ว (A) 15 องศา
สูงสุด
12.87
12.66
12.47
12.13

12.27
11.71
11.66
11.59

ทางลาดชัน
(A) 20
องศา
13.34
12.48
12.44
12.58

จากตารางที่ 2 จากการทดลองในรูปแบบต่างๆ จะเห็นว่าภาระโหลด (น้าหนักรถ+น้าหนักคนขับ) ที่
มากจะมีผลกับกระแสที่ใช้มากตามไปด้วย เนื่องจากการเกิดการเสียดทานระหว่างล้อรถกับพื้นถนนที่มากทาให้มีการ
ใช้กระแสที่สูงขึ้น
3. การทดลองภาระโหลดกับความเร็วสูงสุดและการชาร์ตไฟ 1 ครั้ง
การทดลองภาระโหลด (น้าหนักรถ+น้าหนักคนขับ) การทดลองภาระโหลดที่รับมี 4 ระดับ เพื่อหาค่า
ความเร็วสูงสุดของภาระโหลดและระยะทางที่ได้ต่อการชาร์ตแบตเตอรี่ 1 ครั้ง โดยทาการทดลองภาระโหลดละ 3
ครั้งแล้วนามาหาเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การทดลองภาระโหลดกับความเร็วสูงสุดและการชาร์ตไฟ 1 ครั้ง
การรับภาระโหลดที่น้าหนัก (kg)
120
110
80
70

ความเร็วสูงสุด (km)
23
25
30
32

ระยะทางต่อการชาร์ต 1 ครั้ง
7.60 km
12.25 km
26.20 km
31.60 km
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จากตารางที่ 3 จะพบว่าภาระโหลดที่มากจะทาให้ความเร็วน้อยและระยะทางที่ได้ต่อการชาร์ต 1
ครั้ง น้อยตามไปด้วย แต่เมื่อภาระโหลดที่น้อยลงความเร็วที่ได้จะเพิ่มขึ้นและระยะทางที่ได้ต่อการชาร์ต 1 ครั้ง จะ
เพิ่มตามไปด้วย
4. การเปรียบเทียบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านและแบบมีแปรงถ่าน โดยที่มีภาระโหลดที่
80 กิโลกรัม ได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านและแบบมีแปรงถ่าน
มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแส กระแส
กระแสตรง ขนาด ที่เริ่มต้น คงที่ (A)
350 วัตต์
(A)
ความเร็ว
10 km
แบบไร้แปรงถ่าน
แบบมีแปรงถ่าน

19.93
39

10.29
11.58

กระแส
คงที่ (A)
ความเร็ว
20 km
11.44
12.64

กระแส ความเร็ว ทางลาด ทางลาด ระยะทาง
คงที่ (A) สูงสุด
ชัน
ชัน
ต่อการ
ความเร็ว (km)
15
20
ชาร์ต 1
สูงสุด
องศา
องศา
ครั้ง
(km)
12.47
30
11.66 12.44
26.20
19.93
32
12.27 13.34
22.30

จากตารางที่ 4 เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2 แบบ คือ
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน โดยจะพบว่ามอเตอร์ไฟฟ้า
แบบไร้แปรงถ่านจะมีประสิทธิภาพการใช้ค่ากระแสที่ต่ากว่าและระยะทางที่ได้มากกว่าต่อการชาร์ต 1 ครั้ง แต่เรื่อง
ความเร็วสูงสุดจะช้ากว่า
โดยรถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านที่ใช้ไอซี MC33033
เป็นชุดควบคุมการขับเคลื่อนมอเตอร์ 350 วัตต์ ซึ่งใช้แรงดันจากแบตเตอรี่ที่ 48 โวลต์ มีการบรรทุกน้าหนักไม่เกิน
120 กิโลกรัม และใช้บอร์ดวงจรการควบคุมจากภาพที่ 5 สาหรับในงานวิจัยในครั้งนี้สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 รถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาและทดลองรถจักรยานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่าน
ขนาด 36/48 โวลต์ 350 วัตต์ จากแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์/ 7 Ah จานวน 4 ลูก จาก
การทดสอบการสร้ า งสั ญ ญาณน าขั บ สวิ ต ช์ โดยการวั ด สั ญ ญาณด้ ว ย Oscilloscope พบว่ า มี สั ญ ญาณที่ มี
ความสัมพันธ์กันระหว่างภาควงจรควบคุมและภาควงจรกาลัง โดยมอเตอร์สามารถปรับความเร็วรอบที่ดี ส่วนการ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ทดลองการขับเคลื่อนรถจักรยานไฟฟ้ามีค่ากระแสในขณะสตาร์ทที่สูง และจะมีค่ากระแสที่ลดลงหลังจากรถเคลื่อนที่
ไปได้สักระยะ โดยที่ภาระโหลดหรือน้าหนักรวมจะมีผลกับกระแสที่ใช้และความเร็ว ซึ่งน้าหนักรวมมากกระแส
ในขณะสตาร์ทจะสูง ความเร็วสูงสุดจะลดลง การใช้พลังงานจะสูงทาให้ระยะทางที่ได้ลดน้อยลง ทั้งนี้การใช้งานไอซี
MC33033 สามารถควบคุมการขับเคลื่อนรถไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านได้เป็นอย่างดี ซึ่ ง
รถจักรยานไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดไร้แปรงถ่านสามารถจะใช้งานได้จริงและสามารถให้
ประสิทธิภาพที่ดีในเรื่องของแรงบิดออกตัว แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของแบตเตอรี่ควรต้องเปลี่ยนไปใช้เป็นแบบลิ
เธียมเพื่อการใช้งานที่ยาวนานและได้ระยะทางที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเธียม
2. ควรติดตั้งระบบการแจ้งเตือนสาหรับการจราจรให้มีความชัดเจน
3. ควรมีแบตเตอรี่สารองในการใช้งานเพื่อให้การใช้งานมีการต่อเนื่องจากการที่แบตเตอรี่ถูกนาไป
ชาร์จ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเลือกขนาดมอเตอร์ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณการบรรทุกสาหรับการใช้ประโยชน์ที่
มากขึ้น
2. ควรหาเทคนิคหรือวิธีการควบคุมมอเตอร์ด้วยวิธีการสวิตช์โดยไร้การตรวจจับจากเซนเซอร์ เช่น
การใช้สัญญาณป้อนกลับจากแรงดันไฟฟ้าป้อนกลับแทนตัวตรวจจับของฮอลเอฟแฟค
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การออกแบบและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า
Design and DIY of an Electric Bicycle (E-Bike)
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บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคานวณออกแบบรถไฟฟ้าขนาดเล็ก ได้แก่ รถจักรยานไฟฟ้าแบบ 2
ล้อ (ใช้คาย่อว่า E-bike) โดยดัดแปลงจากรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike) แบบเกียร์ 6 สปีด ขนาดล้อ 24
นิ้ว โดยยังคงเกียร์ 6 สปีด ไว้ตามเดิม การออกแบบใช้ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ 1) น้าหนักรถ (25 กิโลกรัม) รวมผู้ขับขี่
1 คน เป็น 105 กิโลกรัม, 2) ความเร็วรถ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ 3) ความชันของพื้นถนน 1 เปอร์เซ็นต์ ผลการ
คานวณ พบว่า มอเตอร์ต้องมีกาลังขับไม่น้อยกว่า 340.73 วัตต์ แรงบิดเพลาขับไม่น้อยกว่า 3.82 นิวตัน-เมตร และ
ความเร็ ว รอบไม่ น้ อ ยกว่ า 851 รอบต่ อ นาที โดยในโครงงานนี้ ได้ เ ลื อ กใช้ ม อเตอร์ ก ระแสตรง brushless รุ่ น
MY1080 ขนาด 36 โวลต์ 450 วัตต์ แรงบิด 4.50 นิวตัน -เมตร และความเร็ วรอบ 2750 รอบต่อนาที สาหรั บ
แบตเตอรี่ที่เลือกใช้นั้น เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ขนาด 36 โวลต์ 10 แอมป์-ชั่วโมง แบบก้อนเดียว และ
จากการคานวณเบื้องต้น พบว่า รถจักรยานไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จะสามารถขับขี่ต่อเนื่องได้ในระยะเวลา 48 นาที และได้
ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร
คาสาคัญ: รถจักรยานไฟฟ้า / แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต / มอเตอร์ brushless
Abstract
The objective of the project was aimed at studying on design of small electric vehicle such
as a 2-wheels electric bicycle (abbreviated as E-bike). A mountain bike of 24 inches in wheel
diameter with 6 speeds of gear drives was selected to be modified based on keeping of 6 speeds
of gear drives. Design parameters were 1) weight of a mountain bike (of 25 kgs and 1 driver included)
of 105 kgs in total, 2) bicycle velocity of 25 km/h and 3) 1% of road sloping. The calculations were
achieved that the power of driving motor should be over 340.73 W; meanwhile, torque and speed
of driving motor must be over 3.82 N-m and 851 rpm, respectively. Eventually, a brushless DC
motor model MY1080 of 36 V 450 W with 4.50 N-m of torque and 2750 rpm was selected. In
addition, a Lithium Iron Phosphate battery of 36 V and 10 Ah was also selected. In preliminary
estimation, this DIY e-bike could be able driven consecutively for 48 minutes long or at least 20
kms in distance.
Keywords: E-bike / Lithium Iron Phosphate Battery / Brushless Motor
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยกาลังก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลก คณะกรรมการนโยบายยาน
ยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้กาหนดแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle, EV) คือ การตั้งเป้าผลิตรถ
ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิตยาน
ยนต์ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 725,000 คัน
รถจักรยานยนต์ 675,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 34,000 คัน และเป้าหมายการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 440,000 คัน รถจักรยานยนต์ 650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน
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รวมถึงการกาหนดเป้าหมายการส่งเสริมสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะแบบประจุไฟเร็ว (Fast charge
station for EV) จานวน 12,000 หัวจ่าย และสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สาหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจานวน 1,450
สถานี (สมาร์ทกริด ไทยแลนด์, 2565; สานักนโยบายและแผนพลังงาน, 2564)
สาหรับยานพาหนะขนาดเล็ก ได้แก่ รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถจักรยาน 2 ล้อ ทั่วไป นับเป็นยานพาหนะ
ที่มีความจาเป็นในชีวิตประจาวันของคนส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถหาซื้อง่ายด้วยราคาที่ไม่สูงมาก และการใช้งานที่
สะดวก รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จึงเป็นส่วนหนึ่งในแผนการส่งเสริมการผลิตและการใช้งานดังกล่าวข้างต้น และกาลัง
ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้านั้น ภาครัฐได้มีการปรับปรุงให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมมาก
ขึ้น โดยปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 1) ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนดกาลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้
ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2560 (กรมการขนส่งทางบก, 2560) และ 2) ประกาศกรมการขนส่ง
ทางบก เรื่อง กาหนดกาลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า พ.ศ. 2562 (กรมการขนส่งทางบก,
2562) และออกกฎหมายฉบับล่าสุดบังคับใช้กับยานยนต์ไฟฟ้า คือ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กาหนด
กาลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2563 (กรมการขนส่งทางบก, 2563) โดย
เนื้อหาระบุถึงขนาดกาลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดของยานพาหนะเป็นสาคัญ
รถจักรยานเป็นยานพาหนะขนาดเล็ก สามารถนามาใช้งานได้ทั่วไปอย่างคล่องตัวด้วยราคาที่ไม่สูงมาก แต่
เนื่องด้วยต้องใช้กาลังของผู้ขับขี่รถจักรยานในการเคลื่อนที่ของตัวรถ จึงทาให้รถจักรยานยังอาจมีข้อกาจัดอยู่บ้าง
สาหรับรถจักรยานไฟฟ้า (เรียกชื่อย่อว่า E-bike) ที่มีขายในท้องตลาดนั้น มีหลากหลายขนาดให้เลือกโดยราคาก็
แตกต่างกันไปตามขนาดกาลังมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ถูกนามาใช้เป็นแหล่งพลังงาน (โปรรีวิว , 2565; ไทยรัฐ
ออนไลน์ , 2563) แต่ด้วยความคล่องตัวในการใช้ ง านและราคาที่ ไม่สูง มากเมื่อ เที ยบกั บรถจั ก รยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
(เรียกชื่อย่อว่า E-motorbike) จึงทาให้รถจักรยานไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แนวทางหนึ่งในการใช้
รถจักรยานไฟฟ้า คือ การดัดแปลงรถจักรยานทั่วไปให้เป็นรถจักรยานไฟฟ้า
โครงงาน “การพัฒนาและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า ” จึงจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคานวณ
ออกแบบ และสร้างรถจักรยานไฟฟ้า โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดการคานวณชิ้นส่วนที่สาคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า
และแบตเตอรี่ และการดัดแปลงชิ้นส่วนจากรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike) แบบเกียร์ 6 สปีด ขนาดล้อ 24
นิ้ว เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนารถจักรยานไฟฟ้า หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาแนวทางการคานวณออกแบบรถจักรยานไฟฟ้า (E-bike) โดยดัดแปลงจากรถจักรยานเสือภูเขา
(Mountain bike) เกียร์ 6 สปีด (ล้อหลัง) ขนาดล้อ 24 นิ้ว โดยยังคงเกียร์ 6 สปีด ไว้ตามเดิม
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการคานวณและออกแบบเฉพาะรถจักยานไฟฟ้า 2 ล้อ ที่มีขนาดมอเตอร์ขับไม่เกิน 48 โวลต์
2. ศึกษาเฉพาะอุปกรณ์สาคัญ 2 อุปกรณ์ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดเฟืองโซ่ และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ฟอสเฟต
3. การสร้างรถจักรยานไฟฟ้า ทาการดัดแปลงจากรถจักรยานเสือภูเขาขนาดล้อ 24 นิ้ว แบบเกียร์ 6 สปีด
(ล้อหลัง) โดยยังคงเกียร์ 6 สปีด ไว้ตามเดิม
กรอบแนวคิดการวิจัย
ยานยนต์ไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้า (Electric vehicle, EV) ทั้งรถไฟฟ้าขนาดเล็ก (รถจักรยานไฟฟ้าและรถจัก
ยานยนต์ไฟฟ้า) หรือรถยนต์ไฟฟ้า ในการคานวณและออกแบบ จะมีอุปกรณ์ที่สาคัญ 3 ส่วน ได้ แก่ 1) ต้นกาลัง
ขับเคลื่อน หรือมอเตอร์ไฟฟ้า , 2) กล่องควบคุม หรือ Controller และ 3) แหล่งพลังงาน หรือแบตเตอรี่ (Rod on
Tube, 2565)
โดยอุปกรณ์ทั้ง 3 อุปกรณ์นั้น มีขายทั่วไปในท้องตลาด เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า มีทั้งแบบมอเตอร์ไฟฟ้าเฟืองโซ่
และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบดุม (Hub motor) ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 12 โวลต์ 100 วัตต์ ไปจนถึง 60 โวลต์ 2,000 วัตต์
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ในขณะที่แบตเตอรี่ก็มีทั้งแบตเตอรี่ชนิดแห้ง และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (เรียกชื่อย่อว่า แบตเตอรี่ลิเธียม
ฟอสเฟต) ซึ่งมีขนาดแรงดัน และแอมป์ -ชั่วโมง ให้เลือกหลากหลายขนาด (ElectricScooterParts, 2565) ในส่วน
ของกล่องควบคุม ก็จะมีการจัดชุดไว้กับมอเตอร์ไฟฟ้าสาหรับจาหน่ายเป็นชุ ดเพื่อใช้ ในการทารถจักรยานและ
จักรยานยนต์ไฟฟ้าด้วย
ในงานวิ จั ย นี้ จึ ง มี แ นวคิ ด ในการดั ด แปลงรถจั ก รยานทั่ ว ไป ให้ เ ป็ น รถจั ก รยานไฟฟ้ า โดยค านวณและ
ออกแบบเพื่อหาขนาดของมอเตอร์เฟืองโซ่ที่จะใช้ ตลอดจนการออกแบบติดตั้งมอเตอร์เฟืองโซ่เข้ากับดุมล้อหลังของ
รถจักรยานที่นามาดัดแปลง โดยยังคงเกียร์ 6 สปีด (ล้อหลัง) ไว้สาหรับการปั่นตามเดิม
วิธีดาเนินการวิจัย
รถจักรยานเสือภูเขาที่ใช้เป็นรถต้นแบบในการดัดแปลง เป็นรถจักรยานแบบเกียร์ 6 สปีด (ล้อหลัง ) ขนาด
ล้อ 24 นิ้ว เบรกก้ามปูทั้งล้อหน้าและล้อหลัง การดาเนินโครงงาน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การคานวณและ
ออกแบบ, 2) การเลือกชิ้นส่วนหลังการออกแบบ และ 3) การสร้างรถจักรยานไฟฟ้า

ภาพที่ 1 รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike) ที่ใช้เป็นรถต้นแบบในการทารถจักรยานไฟฟ้า
การคานวณและออกแบบ
ในขั้นตอนการคานวณและออกแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาขนาดกาลัง ความเร็วรอบ และแรงบิดของ
มอเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้เป็นตัวขับเคลื่อนรถจักรยาน ตัวแปรพื้นฐานในการออกแบบ มีดังนี้
1) น้าหนักรถจักรยาน (25 กิโลกรัม) และผู้ขับขี่ 1 คน (80 กิโลกรัม) รวมเป็น 105 กิโลกรัม
2) ความเร็วรถจักรยานสูงสุด 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
3) ความชันของพื้นถนน คิดที่ 1 เปอร์เซ็นต์
การคานวณเริ่มจากการหาแรงต้านทั้งหมดที่เกิดขึ้น (แรงต้านการหมุนของล้อ แรงต้านอากาศ และ
แรงต้านทางชันของถนน) (ธีระยุทธ สุวรรณประทีป, 2544) จากนั้นจึงคานวณหากาลังของมอเตอร์ขับ ความเร็วรอบ
มอเตอร์ขับ และแรงบิดที่เพลามอเตอร์ขับ จากสมการ (1), (2) และ (3) ตามลาดับ (ไชยชาญ หินเกิด, 2548) โดย
กาหนดประสิทธิภาพมอเตอร์ขับที่ 85 เปอร์เซ็นต์ (ศุภชัย สุรินทร์วงศ์, 2541)
Pm
N
T

=
=
=

(Fvm) / 3.6
(60VIsIØ) / (2r3.6)
Pm / (2N)

โดยที่
Pm คือ กาลังของมอเตอร์ขับ (วัตต์)
F คือ แรงต้านการเคลื่อนที่ทั้งหมด (นิวตัน)

(1)
(2)
(3)
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v คือ
m คือ
N คือ
T คือ
Is คือ
IØ คือ
r คือ

ความเร็วรถจักรยานในการออกแบบ (กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
ประสิทธิภาพของมอเตอร์ขับ (ทศนิยม)
ความเร็วรอบที่เพลามอเตอร์ขับ (รอบต่อวินาที)
แรงบิดที่เพลามอเตอร์ขับ (นิวตัน-เมตร)
อัตราทดจานวนฟันของสเตอร์ล้อหลังต่อสเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า
อัตราทดเส้นผ่าศูนย์กลางของสเตอร์ล้อหลังต่อสเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า
รัศมีของล้อจักรยาน (เมตร)

ในการออกแบบ เนื่องจากรถจักรยานเสือภูเขาที่นามาดัดแปลงนั้น มีเกียร์ 6 สปีด อยู่ที่ด้านซ้ายของ
ดุมล้อหลัง และล้อหลังใช้เบรคแบบก้ามปู ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงออกแบบให้ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมโซ่สเตอร์ล้ อ ให้อยู่
ทางด้านขวาของดุมล้อหลัง ทั้งนี้เพื่อยังคงสภาพเกียร์ 6 สปีด ให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม (ภาพที่ 2) ในขณะที่
มอเตอร์ขับก็พิจารณาติดตั้งตรงตะเกียบดุมล้อหลัง ทั้งนี้เพื่อให้โซ่ขับมอเตอร์ไฟฟ้ามีความยาวในระยะที่ไม่มากนัก
การเลือกชิ้นส่วนหลังการออกแบบ
ผลที่ได้จากการคานวณในขั้นตอนแรก โดยใช้ตัวแปรพื้นฐานในการออกแบบดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
แล้ว พบว่า ขนาดกาลังของมอเตอร์ขับ ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 340.73 วัตต์ ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์และแรงบิด
ที่เพลามอเตอร์ ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 850 รอบต่อนาที และ 3.82 นิวตัน -เมตร ตามลาดับ โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้
มอเตอร์ ก ระแสตรงแบบ brushless รุ่ น MY1080 ขนาด 36 โวลต์ 450 วั ต ต์ แรงบิ ด 4.50 นิ ว ตั น -เมตร และ
ความเร็วรอบ 2750 รอบต่อนาที (ความเร็วรอบที่เพลาขับสเตอร์ 450 รอบต่อนาที) โดยขนาดแรงดันไฟฟ้าของ
มอเตอร์ brushless ทั่วไป มีตั้งแต่ 12, 24, 36, 48 ไปจนถึง 72 โวลต์ ซึ่งแต่ละขนาดของแรงดันไฟฟ้า ก็จะมีขนาด
กาลังอีกหลายค่าให้เลือกได้ (โปรรีวิว, 2565)
สาหรับแบตเตอรี่ที่เลือกใช้ เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต ขนาด 36 โวลต์ 10 แอมป์-ชั่วโมง
แบบก้อนเดียว (เกษมสุข สุขศรีสวัสดิ์ , 2564) โดยการค านวณเบื้องต้น พบว่า รถจั กรยานไฟฟ้าที่สร้า งขึ้น จะ
สามารถขับขี่ต่อเนื่องได้ในระยะเวลา 48 นาที และได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 20 กิโลเมตร
การสร้างรถจักรยานไฟฟ้า
ในขั้นตอนการสร้างรถจักยานไฟฟ้านั้น หลังจากพิจารณาตาแหน่งติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมโซ่สเตอร์
ล้อให้อยู่ทางด้านขวาของดุมล้อหลัง (ภาพที่ 2) แล้ว โดยเป็นสเตอร์แบบ 16 ฟัน ส่วนมอเตอร์ขับใช้สเตอร์แบบ 9
ฟัน และส่งกาลังผ่านโซ่ ในส่วนของกล่องควบคุม (Control box) และแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนั้น เพื่อให้การเดิน
สายไฟต่างๆ กระทาได้สะดวก จึงพิจารณาติดตั้งที่ตัวถังรถตรงตาแหน่งใต้ ที่นั่งคนขับขี่ และแกนตัวถังรถด้านล่าง
ตามลาดับ

ภาพที่ 2 สเตอร์ล้อหลังด้านขวาของชุดมอเตอร์ไฟฟ้า และเกียร์ 6 สปีดด้านซ้ายของรถจักรยานเดิม
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สรุปผลการวิจัย
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ภาพที่ 3 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรถจักรยานไฟฟ้ากับขนาดกาลังของมอเตอร์ขับ
สาหรับตัวแปรพื้นฐานในการออกแบบรถจักรยานไฟฟ้านั้น ตัวแปรเรื่องน้าหนักตัวรถและคนขับขี่ ถือเป็น
ตัวแปรที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะตัวแปรเรื่องความเร็วรถจักรยานและความชันของพื้นถนนนั้น ในความเป็นจริงอาจมี
ความเป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลาขณะใช้ ง านรถจั ก รยานไฟฟ้ า ภาพที่ 3 และ 4 แสดง
ความสัมพันธ์ของความเร็วสูงสุดของรถจักรยานและความชันของพื้นถนน ที่มีผลต่อขนาดกาลังของมอเตอร์ขับที่
เพิ่มขึ้นแบบค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนกัน ในภาพที่ 3 ค่าความเร็วสูงสุดของรถจักรยานในการออกแบบที่ 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง (ที่ความชันพื้นถนนคงที่ 1 เปอร์เซ็นต์) ให้ผลการคานวณค่ากาลังของมอเตอร์ขับเป็น 340.73 วัตต์
ในขณะที่ค่าความชันของพื้นถนน (ภาพที่ 4) พบว่า เมื่อมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 และ 3 เปอร์เซ็นต์ (จากค่า
เริ่มต้นในการออกแบบที่ 1 เปอร์เซ็นต์) จะทาให้ค่ากาลังของมอเตอร์ขับที่ต้องการในการทาความเร็วสูงสุดของ
รถจักรยาน มีค่าเป็น 424.88 และ 509.03 วัตต์ (จากค่าเริ่มต้นที่คานวณได้ที่ 340.73 วัตต์) ตามลาดับ
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ภาพที่ 4 แผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างความชันของพื้นถนนกับขนาดกาลังของมอเตอร์ขับ
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อภิปรายผลการวิจัย
โครงงาน “การพัฒนาและสร้างรถจักรยานไฟฟ้า ” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคานวณ ออกแบบและ
สร้างรถจักรยานไฟฟ้า โดยการดัดแปลงชิ้นส่วนจากรถจักรยานเสือภูเขา (Mountain bike) แบบเกียร์ 6 สปีด (ล้อ
หลัง) การออกแบบใช้ตัวแปรพื้นฐาน ได้แก่ น้าหนักตัวรถรวมผู้ขับขี่ 105 กิโลกรัม ความเร็วรถสูงสุด 25 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง และความชั้นของพื้นถนน 1 เปอร์เซ็นต์ จากการคานวณพบว่า กาลังของมอเตอร์ขับ ควรมีค่าไม่น้อยกว่า
340.73 วัตต์ ในขณะที่ความเร็วรอบมอเตอร์และแรงบิดที่เพลามอเตอร์ ควรมีค่าไม่น้อยกว่า 850 รอบต่อนาที และ
3.82 นิวตัน-เมตร ตามลาดับ โดยคณะผู้วิจัยได้เลือกใช้มอเตอร์ แบบ brushless รุ่น MY1080 ขนาด 36 โวลต์ 450
วัตต์ แรงบิด 4.50 นิวตัน-เมตร และความเร็วรอบ 2750 รอบต่อนาที (ภาพที่ 5)
เมื่อพิจารณาถึงค่าความชันของพื้นถนนที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในสภาพพื้นที่จริง พบว่า กาลังของมอเตอร์ที่
เลือกมาใช้งาน (36 โวลต์ 450 วัตต์) สามารถขับขี่บนพื้นถนนที่มีความชันได้มากที่สุดไม่เกิน 2.30 เปอร์เซ็นต์ โดย
ยังคงความเร็วรถได้ที่ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่หากขับขี่รถจักรยานบนพื้นถนนที่มีความชันเพิ่มขึ้นเป็น 4.13
เปอร์เซ็นต์ และ 6.75 เปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ความเร็วของรถจักรยานลดลง เหลือ 20 และ 15 กิ โลเมตรต่อชั่วโมง
ตามลาดับ
ในส่วนของแบตเตอรี่ที่เลือกใช้นั้น แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตถูกเลือกมาใช้งาน เนื่องจากน้าหนักเบา มี
ความปลอดภัยสูง มีความจุไฟฟ้าสูง สามารถชาร์จได้บ่อยครั้งตามต้องการ ขนาดแรงดันของแบตเตอรี่ควรเลือกให้มี
ขนาดแรงดันที่ไม่น้อยกว่าขนาดแรงดันของมอเตอร์ขับ ในโครงงานเลือกใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต ขนาด 36 โวลต์
10 แอมป์-ชั่วโมง แบบก้อนเดียว โดยจากการคานวณเบื้องต้น พบว่า รถจักรยานไฟฟ้าที่สร้างขึ้น จะสามารถขับขี่
ต่อเนื่องได้ในระยะเวลา 48 นาที และได้ระยะทาง 20 กิโลเมตร
สาหรับค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงรถจักรยานเสือภูเขาให้เป็นรถจักรยานไฟฟ้า อยู่ในช่วง 5,000 – 6,000
บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของมอเตอร์ขับและชนิดของแบตเตอรี่ที่เลือกใช้เป็นสาคัญ

ภาพที่ 5 รถจักรยานไฟฟ้าที่สร้างขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
แนวทางการคานวณและออกแบบเพื่อใช้ในการดัดแปลงรถจักรยานเสือภูเขา ให้เป็นรถจักรยานไฟฟ้า
ในงานวิ จั ย นี้ สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางส าหรั บ การท ารถจั ก รยานไฟฟ้ า ได้ อี ก หลายรู ป แบบ เช่ น การดั ด แปลง
รถจักรยานแม่บ้านทั่วไป หรือรถจักรยานไฟฟ้าแบบดิสก์เบรกล้อหลังและตัดเกียร์ออก และรถจั กรยานไฟฟ้าแบบ
มอเตอร์ขับจานโซ่เท้าปั่น (Hi-speed E-bike) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถนาไปเป็นแนวทางสาหรับการคานวณ
และออกแบบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (E-motorbike) ได้เช่นกัน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงผลของตัวแปรอื่นๆ ที่จะมีผลต่อการกาหนดขนาดกาลังของมอเตอร์ขับ ตลอดจน
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว เพื่อนาไปสู่การคานวณและออกแบบที่เหมาะสมและแม่นยาต่อไป
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การศึกษาระบบประจุไฟรถกอล์ฟโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับโซล่าร์เซล
Study on Charging System of A Golf Cart by Using Gasoline Engine and
Solar Cell as Co-energy Sources
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บทคัดย่อ
โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบประจุไฟรถกอล์ฟโดยใช้เครื่องยนต์เบนซินและโซล่าร์เซล โดยใช้
รถกอล์ฟขนาด 3,000 วัตต์ 36 โวลต์ มาพัฒนาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลขนาด 285 วัตต์
24 โวลต์ 7.95 แอมป์ จานวน 1 แผง และศึกษาข้อมูลการประจุไฟของไดชาร์จรถ 3 ประเภท ผลการศึกษา พบว่า
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ รถกอล์ฟสามารถวิ่งได้เป็นระยะทาง 28.67 กม. ที่ความเร็วเฉลี่ย 9.7 กม./ชม. และเมื่อ
เพิ่มระบบประจุไฟจากโซล่าร์เซลด้วย รถกอล์ฟสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 ส่วนผลการศึกษาการ
ประจุไฟของไดชาร์จรถ 3 ประเภท พบว่า กรณีของรถ Mitsubishi Lancer 1.5 และรถ Toyota Hilux Revo 2.5
สามารถประจุไฟได้ที่แรงดัน 12.4 – 12.6 โวลต์ (5.6 – 6.1 แอมป์) และ 13.8 – 13.9 โวลต์ (6.8 – 8.4 แอมป์) ที่
ช่วงความเร็วรอบเครื่องยนต์ 800 – 2,300 รอบต่อนาที ตามลาดับ ในขณะที่กรณีของรถแทรคเตอร์ Kubota
RT100 Plus สามารถประจุไฟได้ที่แรงดัน 24.6 – 24.9 โวลต์ (10.7 – 12.1 แอมป์) ที่ช่วงความเร็วรอบเดียวกัน
คาสาคัญ: เครื่องยนต์เบนซิน / โซล่าร์เซล / รถกอล์ฟ / ระบบประจุไฟ
Abstract
The objectives of this project was to study on charging system of a golf cart by using
gasoline engine and solar cell as co-energy sources. A golf cart (3,000 W of driving motor and 36 V
of battery) was modified. New set of battery and a solar cell (285 W, 24 V, 7.95 A) were applied.
The characteristics of charging systems of 3 kinds of alternators were also investigated. The results
were found that a golf cart can be continually driven in the range of 28.67 km at 9.7 km/h of speed
after new set of battery was applied. Moreover, its range was increased by 10.92% when solar cell
charging system was applied. In addition, the experimental results of charging systems were found
that the alternators of Mitsubishi Lancer 1.5 car and Toyota Hilux Revo 2.5 can generate DC current
of 12.4 – 12.6 V (5.6 – 6.1 A) and 13.8 – 13.9 V (6.8 – 8.4 A) at 800 – 2,300 rpm, respectively;
meanwhile, those of Kubota RT100 Plus tractor were found to be 24.6 – 24.9 V (10.7 – 12.1 A) at
similar range of engine speed.
Keywords: Gasoline Engine / Solar Cell / Golf Cart / Charging System
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันรถกอล์ฟเป็นยานพาหนะอเนกประสงค์ที่นิยมใช้กัน ไม่เพียงแต่ใช้ในสนามกอล์ฟเท่านั้น แต่มีการ
ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการขับขี่ในโรงแรม และองค์กรต่างๆ เพื่อการติดต่อกันภายในหน่วยงาน โครงงานนี้ ได้ทา
การพัฒนารถกอล์ฟต่อจากกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 (กาจพล หาญณรงค์ และคณะ, 2562; เยาวภา เมฆดินแดง และคณะ,
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2563; ธรรมรัตน์ เหล็กดี และคณะ, 2564) โดยการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ก่อนติดตั้งแผงโซล่าร์เซล รถกอล์ฟ
สามารถวิ่งได้แบบต่อเนื่องด้วยแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชม. โดยได้ระยะทางเฉลี่ย 28.67 กม. และรถ
กอล์ฟสามารถวิ่งได้ระยะทางเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.92 เมื่อใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งประจุไฟเสริมเข้าแบตเตอรี่
โครงงานปรับปรุงรถกอล์ฟโดยใช้เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเป็นแหล่งพลังงานร่วมกับโซล่าร์เซลนี้ ได้แนวคิด
จากหลักการทางานของเทคโนโลยี E-Power ที่มีใช้ในรถยนต์ไฮบริด Nissan Kicks (รุ่งเรืองวงศ์, 2564) ซึ่งเป็นรถ
อเนกประสงค์ขนาดเล็ก (Compact SUV) แบบ 5 ที่นั่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 95 กิโลวัตต์ (4,000 – 8,992 รอบ
ต่อนาที) เป็นชุดขับเคลื่อน โดยมีเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ ขนาด 1,198 ซีซี 79 แรงม้า เป็นตัวประจุไฟให้แบตเตอรี่
ของมอเตอร์ไฟฟ้า (นิ สสันมอเตอร์ประเทศไทย, 2565) โดยโครงงานนี้ได้นารถกอล์ฟไฟฟ้าแบบ 2 ที่นั่ง (ขนาด
3,000 วั ต ต์ แบตเตอรี่ ข นาด 36 โวลต์ ) ที่ ใ ช้ โ ซล่ า ร์ เ ซลเป็ น แหล่ ง พลั ง งานเสริ ม มาท าการปรั บ ปรุ ง และติ ด ตั้ ง
เครื่องยนต์เบนซิน เพื่อใช้เป็นตัวประจุไฟของแบตเตอรี่รถกอล์ฟ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนารถกอล์ฟแบบ 2 ที่นั่ง ขนาดมอเตอร์ 3,000 วัตต์ แบตเตอรี่ 36 โวลต์ โดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน
และโซล่าร์เซลเป็นแหล่งประจุไฟร่วมกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาการใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็ก (196 ซีซี 6.5 แรงม้า) และโซล่าร์เซลเป็นแหล่งประจุไฟเข้า
แบตเตอรี่รถกอล์ฟแบบ 2 ที่นั่ง (มอเตอร์ 3,000 วัตต์ แบตเตอรี่ 36 โวลต์)
2. ศึกษาการประจุไฟของไดชาร์จในรถ 3 ประเภท ได้แก่ รถยนต์เบนซิน รถกระบะดีเซล และรถแทรค
เตอร์
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 ภาพแนวคิดในการติดตั้งเครื่องยนต์เป็นระบบประจุไฟร่วมกับโซล่าร์เซลสาหรับรถกอล์ฟ
จากหลักการทางานของเทคโนโลยี อี -พาวเวอร์ (E-Power) ที่อยู่ในรถยนต์ Nissan Kicks คณะผู้วิจัยจึง
สร้างภาพแนวคิดในการติดตั้งเครื่องยนต์เล็กเป็นระบบประจุไฟร่วมกับโซล่าร์เซล (ภาพที่ 1) โดยใช้เครื่องยนต์
เบนซินสูบเดียว ขนาด 196 ซีซี 6.5 แรงม้า (ภาพที่ 2)
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ภาพที่ 2 เครื่องยนต์เบนซินสูบเดียว ขนาด 196 ซีซี 6.5 แรงม้า
วิธีดาเนินการวิจัย
จากกรอบแนวคิดข้างต้น และข้อมูลการทดสอบรถกอล์ฟโดยใช้โซล่าร์เซลเป็นระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่
คณะผู้วิจัยได้วางแนวทางการทาวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
การรวบรวมข้อมูลการทดสอบรถกอล์ฟจากงานวิจัยเดิม
ภาพที่ 3 เป็นรถกอล์ฟจากงานวิจัยเดิม (กาจพล หาญณรงค์ และคณะ, 2562; เยาวภา เมฆดินแดง
และคณะ, 2563; ธรรมรัตน์ เหล็กดี และคณะ, 2564) ขนาดมอเตอร์ขับ 3,000 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 36 โวลต์ ซึ่ง
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลแบบโพลีคริสตัล ขนาด 285 วัตต์ 24 โวลต์ 7.95 แอมป์ จานวน 1 แผง ผลการทดสอบการ
ทางานของรถกอล์ฟและระบบประจุไฟจากโซล่าร์เซล แสดงในตารางที่ 1

ภาพที่ 3 รถกอล์ฟจากโครงงานเดิมที่ใช้ในการทาวิจัยครั้งนี้
การทดสอบการประจุไฟของไดชาร์จ
การประจุไฟจากเครื่องยนต์เข้าสู่แบตเตอรี่ จาเป็นต้องผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องกาเนิดไฟฟ้า หรือ
ไดชาร์จ (Alternator) (ธีระยุทธ สุวรรณประทีป , 2544) คณะผู้วิจัยจึงกาหนดแนวทางการศึกษาเรื่องไดชาร์จกับ
รถยนต์ 3 ประเภท ได้แก่ 1) รถยนต์ Mitsubishi Lancer 1.5, 2) รถยนต์ Toyota Hilux Revo 2.5 และ 3) รถ
แทรกเตอร์ Kubota RT100 Plus โดยผลการศึกษาการทางานของไดชาร์จ แสดงในตารางที่ 2
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การติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินเข้ากับรถกอล์ฟ
จากผลการทดสอบในขั้นตอนการประจุไฟของไดชาร์จ จะนามาใช้เป็นข้อมูลในการเลือกไดชาร์จมาใช้
ในงานวิจัยนี้ โดยภาพแนวคิดในการติดตั้งเครื่องยนต์เป็นระบบประจุไฟร่วมกับโซล่าร์เซล แสดงดังภาพที่ 1
สรุปผลการวิจัย
จากข้อมูลงานวิจัยเดิม (ตารางที่ 1) พบว่า แบตเตอรี่เดิมที่ติดรถกอล์ฟมา เป็นแบตเตอรี่ชนิดน้า ขนาด 6
โวลต์ 200 แอมป์-ชั่วโมง ต่ออนุกรมกัน จานวน 6 ลูก ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ หลังการฟื้นฟูแบตเตอรี่ พบว่า ใช้งาน
กับรถกอล์ฟต่อไปไม่ได้เนื่องจากเก็บไฟไม่ได้แล้ว กล่าวคือ ขับขี่ได้ระยะทางเฉลี่ย 1.32 กิโลเมตร ที่ความเร็วเฉลี่ย
9.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ชนิดแห้ง ขนาด 12 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง
ต่ออนุกรมกัน จานวน 3 ลูก พบว่า รถกอล์ฟสามารถใช้งานได้โดยที่ความเร็วเฉลี่ย 9.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รถกอล์ฟ
สามารขับขี่ต่อเนื่องได้ระยะทางเฉลี่ย 28.67 กิโลเมตร
สาหรับแผงโซล่าร์เซลที่ติดตั้งเข้ากับรถกอล์ฟนั้น เป็นแผงโซล่าร์เซลแบบโพลีคริส ตัล ขนาด 285 วัตต์ 24
โวลต์ 7.95 แอมป์ จานวน 1 แผง โดยติดตั้งบนหลังคารถกอล์ฟและผลิตไฟผ่าน Control charger ในการทดสอบ
พบว่า โซล่าร์เซลสามารถเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้เฉลี่ยร้อยละ 10.92 ที่ความเร็วรถเฉลี่ย 10.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบรถกอล์ฟใน 3 สถานการณ์
สถานการณ์
รถกอล์ฟหลังการฟื้นฟูสภาพแบตเตอรี่เดิม
รถกอล์ฟหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ไม่ใช้โซล่าร์เซล)
รถกอล์ฟหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ใช้โซล่าร์เซล)

ความเร็วรถ (กม./ชม.)
สูงสุด
เฉลี่ย
16.0
9.7
15.3
9.7
15.7
10.3

ระยะทาง
(กม.)
1.32
28.67
31.80

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ของไดชาร์จรถ 3 ประเภท
ประเภทรถ
รถยนต์ Mitsubishi Lancer 1.5
รถยนต์ Toyota Hilux Revo 2.5
รถแทรคเตอร์ Kubota RT100 Plus

การประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ (โวลต์/แอมป์)
รอบเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที)
300 – 500 800 – 1,000 1500 – 1,600 2,000 – 2,300
12.4/5.6
12.6/5.8
12.6/6.1
13.8/6.8
13.9/7.5
13.9/8.4
24.6/10.7
24.9/11.8
24.9/11.9
24.9/12.1

ในขั้นตอนที่ 2 การทดสอบการประจุไฟของไดชาร์จนั้น ได้ศึกษาจากรถ 3 ประเภท (ตารางที่ 2) โดยรถ 2
ประเภทแรก คื อ รถยนต์ Mitsubishi Lancer 1.5 (เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น ) และรถยนต์ Toyota Hilux Revo 2.5
(เครื่องยนต์ดีเซล) ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 50 และ 60 แอมป์-ชั่วโมง ตามลาดับ ในการตรวจวัด พบว่า ไดชาร์จ
ค่อนข้างประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ด้วยแรงดัน (โวลต์) ที่ค่อนข้างคงที่ ในขณะที่กระแสที่ประจุเข้า แบตเตอรี่จะเปลี่ยนไป
ตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ และสาหรับรถแทรคเตอร์ Kubota RT100 Plus นั้น แบตเตอรี่ที่ใช้มีขนาดสูงกว่า
รถยนต์ คือ 24 โวลต์ 90 แอมป์-ชั่วโมง แต่การประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันกับของรถยนต์ทั้ง
สองประเภท
ขณะนี้งานวิจัยกาลังอยู่ในขั้นตอนที่ 3 คือ การประกอบเครื่องยนต์และไดชาร์จเข้ากับรถกอล์ฟ โดย
เครื่องยนต์ที่ใช้ คื อ เครื่องยนต์ เบนซินสูบเดียว ขนาด 196 ซีซี 6.5 แรงม้า น้าหนักเครื่องยนต์ประมาณ 16.5
กิโลกรัม เลือกแบบใช้กุญแจสตาร์ทเพื่อให้สะดวกเมื่อติดตั้งเข้ากับรถกอล์ฟแล้ว (ภาพที่ 2) สาหรับไดชาร์จที่เลือกมา
นั้นเป็นไดชาร์จที่ใช้กับรถแทรคเตอร์เนื่องจากแบตเตอรี่รถกอล์ฟมีขนาด 36 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง โดยที่รอบ
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เครื่องยนต์อยู่ระหว่าง 1,000 – 2,000 รอบต่อนาที ซึ่งเป็นช่วงการทางานปกติของเครื่องยนต์ คาดว่าจะสามารถ
ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่รถกอล์ฟได้เฉลี่ยที่ 24.9 โวลต์ และ 11.8 – 12.1 แอมป์
อภิปรายผลการวิจัย
รถกอล์ฟไฟฟ้าแบบ 2 ที่นั่ง ขนาดมอเตอร์ขับ 3,000 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 36 โวลต์ ที่ถูกปรับปรุงโดยการ
เปลี่ยนชุดแบตเตอรี่เดิมซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชนิดน้าลูกละ 6 โวลต์ 200 แอมป์-ชั่วโมง ต่ออนุกรมกัน จานวน 6 ลูก เป็น
แบตเตอรี่ชนิดแห้งลูกละ 12 โวลต์ 100 แอมป์-ชั่วโมง ต่ออนุกรมกัน จานวน 3 ลูก ทาให้รถกอล์ฟสามารถใช้งานขับ
ขี่ต่อเนื่องได้ระยะทางเฉลี่ย 28.67 กิโลเมตร (ความเร็วรถกอล์ฟเฉลี่ย 9.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ต่อการชาร์จไฟ 1
ครั้ง ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ชม. การเพิ่มแผงโซล่าร์เซลขนาด 285 วัตต์ 24 โวลต์ 7.95 แอมป์ จานวน 1 แผง เพื่อใช้
เป็นระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ พบว่า สามารถเพิ่มระยะทางการขับขี่ได้เฉลี่ยร้อยละ 10.92 ที่ความเร็วรถเฉลี่ย
ใกล้เคียงกัน และการเพิ่มความเร็วในการขับขี่รถกอล์ฟ จะทาให้ใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่มากขึ้น กล่าวคือ การ
เพิ่มความเร็วรถกอล์ฟเฉลี่ยจาก 10.3 เป็น 17.5 และ 25.3 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์ขับต้องใช้ จะ
เพิ่มขึ้นจาก 29.6 เป็น 35.1 และ 48.9 แอมป์ ตามลาดับ (ธรรมรัตน์ เหล็กดี และคณะ, 2564) ดังนั้นความเร็วใน
การขับขี่รถกอล์ฟ จึงควรพิจารณาควบคู่กับขนาดกาลังไฟ (แอมป์ -ชั่วโมง) ของแบตเตอรี่ที่ใช้ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นดัชนีใน
การกาหนดระยะเวลาในการขับขี่รถกอล์ฟแบบต่อเนื่องได้
เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น สู บ เดี ย วที่ เ ลื อ กมาใช้ ใ นงานวิ จั ย นั้ น เป็ น เครื่ อ งยนต์ เ บนซิ น ขนาดเล็ ก ที่ ส ามา รถ
ประยุกต์ใช้เป็นต้นกาลังสาหรับงานเกษตรได้หลากหลาย เช่น เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้า เครื่องพ่นสารเคมี เป็นต้น
(เจ้าพระยาการเกษตร, 2565) ด้วยน้าหนักที่เบาและขนาดที่กะทัดรัด โดยในงานวิจัยจะใช้เป็นต้นกาลังผลิตไฟผ่าน
ไดชาร์จขนาด 24 โวลต์ ของรถแทรคเตอร์ เพื่อประจุไฟเข้าแบตเตอรี่รถกอล์ฟ (ภาพที่ 1) ดังนั้นประสิทธิภาพในการ
ประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ จึงจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมในขั้นตอนการทดสอบต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การศึกษาในส่วนของการประจุไฟจากโซล่าร์เซลนั้น แสดงให้เห็นว่า โซล่าร์เซลสามารถประจุไฟให้กับ
รถกอล์ฟขณะขับขี่ในช่วงเวลาที่มีแสงอาทิตย์ได้ คณะผู้วิจัยสามารถนาไปต่อยอดความรู้ในการศึกษาการออกแบบ
และสร้างรถพลังงานแสงอาทิตย์ในลักษณะอื่นได้
สาหรับการใช้เครื่องยนต์เป็นระบบประจุไฟเสริมตามแนวคิดหลักการของรถยนต์ Nissan Kicks นั้น
ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาให้รถไฟฟ้าอื่นๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจช่วยลดเวลาในการหยุด
ชาร์จไฟได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการประจุไฟเข้าแบตเตอรี่ทั้งของแผงโซล่าร์เซลและ
เครื่องยนต์ ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป เช่น การพิจารณาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตแทนแบตเตอรี่
ชนิดแห้ง การเปลี่ยนชนิดของแผงโซล่าร์เซลเป็นแบบโมโนคริสตัลรวมถึงการเพิ่มกาลังวัตต์ของแผงโซล่าร์เซล รวมถึง
รอบการทางานของเครื่องยนต์เบนซินที่มีต่อประสิทธิภาพการประจุ ไฟเข้า แบตเตอรี่ เป็นต้น ทั้ง นี้เพื่อให้การ
ออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กาจพล หาญณรงค์ , ภูรินทร์ ดีล้วน, พีรพล รุ่ง เรือง, วัฒนา ตุ้มเทียน, พลกฤต นิสัยรัมย์ และเมทวี ศามิภักดิ์.
(2562). การพัฒนาระบบประจุไฟรถกอล์ฟโดยใช้แผงโซล่าร์เซล. ปริญญานิพนธ์เทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
เจ้าพระยาการเกษตร. (2565, มกราคม 2). รวมเครื่องมือเกษตร by เจ้าพระยาการเกษตร.
[Online]. Available: https://www.facebook.com/รวมเครื่ อ งมื อ -by-เจ้ า พระยาการเกษตร 636609613402422/ [2565, มกราคม 2].
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การจัดทาแบบจาลองสารสนเทศอาคารในแต่ละมิติ กรณีศึกษา : แบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
Building Information Models for Each Dimension Case Study: 3-storey Building,
12 rooms
สาธิต อนุตรปรีชาวงศ์1 อุวาริน จันทร์ทอง1 สุรเดช เก็จรัมย์1 และศรันยู พรมศร2
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1นักศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

2อาจารย์สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนแบบสามมิติ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง เพื่อจาลอง
วิธีการทางาน ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้องกับสถิติการทางาน โปรแกรม Twinmotion โดยการเปรียบเทียบกับ
โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และเพื่อถอดปริมาณวัสดุและจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่าง
การคิดด้วยวิธีดั้งเดิมกับใช้คาสั่งในโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage ผล
การศึกษาพบว่าการเขียนแบบสามมิติ โดยโปรแกรม Autodesk Revit ทาการเขียนแบบรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
เนื่องจากโปรแกรม Autodesk Revit นั้นมีคาสั่งหรือเครื่องมือในการเขียนแบบสาเร็จรูปและสามารถดาวน์โหลดแฟ
มิลี่หรือสร้างแฟมิลี่ขึ้นเองได้ทาให้สะดวกต่อการเขียนแบบ และสามารถลงรายละเอียดการใส่เหล็กเสริ มได้ง่ายกว่า
แบบสองมิติ และการเปรียบเทียบการจาลองวิธีการทางาน พบว่าโปรแกรม Twinmotion นั้นช่วยแสดงผลความ
ละเอียดของขั้นตอนการก่อสร้างแบบจาลองก่อสร้างได้ 100% และโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage
นั้นพบว่าแสดงผลได้ 100% ในกรณีที่แสดงขั้นตอนการวางแผนงาน งบประมาณ และระยะเวลา การจัดทาต้นทุน
เปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า งการคิ ด ด้ ว ยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม กั บ ใช้ ค าสั่ ง ในโปรแกรม การถอดปริ ม าณวั ส ดุ ที่ ไ ด้ จ ากการใช้
แบบจาลองที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกับการคานวณด้วยวิธีการดั้งเดิมมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างอยู่ที่ 7.01 %
เนื่องจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของแบบจาลองสารสนเทศกับเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นมีส่วนที่
เหมือน และแตกต่างกันจากแนวทางการกาหนดรายละเอียดสาหรับการนาไปใช้เพื่อคานวณปริมาณงานไม่เท่ากัน
คาสาคัญ: แบบจาลองสารสนเทศอาคาร , Autodesk Revit , Autodesk Navisworks Manage ,Twinmotion
Abstract
The purpose of this study is to write a three-dimensional model of a three-story and
twelve story building projects. By comparison with the Autodesk Navisworks administration
program, the program is consistent with Twinmotion statistics. The purpose of this study is to
compare the materials and costs between the traditional methods used in the Autodesk Revit
program. The results show that the Autodesk and Navisworks hypervisors are 3D programmed by
Autodesk Revit. Thanks to the Autodesk Revit program, it can be written faster and easier. There is
a command or an off the shelf tool that can download a home or create a Philips conveniently.
The results show that the program is easier to implement than the two-dimensional model.
Twinmotion provides 100% of the details of the simulated construction process, and the Autodesk
Navisworks manager displays% 100. In this case, the planning process of budget and time cost is
compared with the traditional method. Commands in the application the removal of materials
extracted from the model is different. At 7.01% s. Traditional measurement methods are similar.
Detailed plan for calculating uneven workload
Keywords: building information model, Autodesk Revit, Autodesk Navisworks Manage, Twinmotion
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจ จุ บันแนวความคิ ดการสร้า งแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling :
BIM) ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนื่องจาก BIM เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการบริหาร
จัดการงานก่อสร้างโดยอาศัยการสร้างแบบจาลองอาคารก่อนการสร้างจริง แนวคิดนี้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิศวกรรมและการก่อสร้าง (Architecture Engineering and Construction : AEC) โดย
สามารถใช้ปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานในองค์กรเพื่อลดความเสียเปล่า (Waste) ต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่า ย
ข้อผิดพลาด การแก้ไขงาน ระยะเวลา และข้อผิดพลาดในการวัดปริมาณงานที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้
เนื่องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นสิ่งปลูกสร้างในลักษณะ 3 มิติ ทาให้กระบวนการออกแบบเกิดความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น ซึ่งจุดเด่นของการพัฒนางานออกแบบภายใต้แนวคิดของ แบบจาลองระบบสารสนเทศ (BIM) อธิบายได้
ดังนี้
1. เน้นลักษณะการสร้างชิ้นงานในแบบสามมิติเป็นหลัก และมีกลไกในการควบคุมขนาด และสัดส่วน
ต่างๆ ของวัตถุ
2. เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การออกแบบสถาปั ต ยกรรม (Computer Aided in
Architectural Design : CAAD) ที่ พั ฒ นาขึ้ น ส าหรั บ สถาปนิ ก และนั ก ออกแบบ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ส าหรั บ
สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม มากกว่าซอฟต์แวร์ในลักษณะเดิมที่เน้นการเขียนแบบและนาเสนองานอย่างเดียว
3. เน้นลักษณะการสร้างชิ้นงานในแบบ 3 มิติ เป็นหลัก และมีกลไกลในการควบคุมขนาดและสัดส่วน
ต่าง ๆ ของวัตถุด้วยระบบพารามิเตอร์ โดยควบคุมการทางานผ่านมุมมองต่าง ๆ ทั้งมุมมองที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของวัตถุใด ๆ ในมุมมอง ก็จะส่งผลถึงมุมมองอื่น ๆ ทั้งหมด
4. สามารถนาส่งข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อลดการขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ลดข้ อขัดแย้งของ
ปัญหาแบบก่อสร้างไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้เกิดความผิดพลาดในงานก่อสร้างได้ จึงช่วยให้สามารถลดระยะเวลา
ในการทางาน และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการก่อสร้างผิดแบบได้
5. สามารถใช้เทคโนโลยี แบบจาลองระบบสารสนเทศ (BIM) เข้าร่วมกับกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานด้านการออกแบบ โดยจะเห็นได้ชัดเจนจากการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การถอดแบบวัตถุ 3
มิติ ที่สร้างขึ้นเพื่อการประมาณราคา (Cost Estimate) ลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง (Phasing) เพื่อช่วยลด
ขั้นตอน และระยะเวลาในการทางานให้สั้นลง (วิภาวี แป้นจุลสี และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, 2563)
ในปัจจุบันมีการพัฒนาการเขียนแบบจาก 2 มิติ เป็น 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ BIM มาช่วยเขียน ผล
พลอยได้จากแบบ 3 มิติ คือการมุมมองที่เพิ่มขึ้น ทาให้เข้าใจชัดเจน อีกทั้งยังสามารถนาแผนงานมาเชื่อมโยง และ
สามารถถอดปริมาณ เพื่อจัดทาต้นทุนในงานก่อสร้างได้ด้วย อธิบายได้ดังนี้ ศึกษาการเขียน 3 มิติ โมเดลอาคาร โดย
ใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2020.2 โครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ ศึกษาการเขียน 4 มิติ ใช้โปรแกรม
Autodesk Navisworks Manage 2020 และโปรแกรม Twinmotion 2020.2 ใช้ในการตรวจสอบงานออกแบบ
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานอุตสาหกรรมแบบ 3 มิติ ศึกษาการถอดปริมาณวัสดุและจัดทาต้นทุนในรูปแบบ 5
มิติจึงเป็นที่มาในการจัดทาครั้งนี้ (เอก จิตชัยเจริญ , รัฐวุฒิ รูแ้ ทนคุณ และสันติ เจริญพรพัฒนา, 2560)
จากการศึกษา คณะผู้จัดทางานวิจัย พบว่า ในการใช้โปรแกรมเขียนแบบมีความสาคัญอย่างยิ่งสาหรับ
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่จะนาความรู้ ความสามารถ ในการใช้โปรแกรมการออกแบบ และเขียนแบบ ไปใช้งานได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม จึงได้จัดทาวิจัย การจัดทาแบบจาลองสารสนเทศอาคารในแต่ละมิติ กรณีศึกษา : แบบ
อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง โดยคาดหวังว่าสามารถทาให้ผู้คน ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนแบบ สามารถเข้าใจ
แบบได้มากขึ้นเนื่องจากสามารถมองเห็นภาพ 3 มิติ แบบชัดเจน และสามารถจาลองแผนการทางานการก่อสร้างได้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อเขียนแบบสามมิติ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ระดับขั้นการพัฒนาแบบ LOD 400
- 450
2. เพื่อจาลองวิธีการทางานร่วมกับแผนงานให้สอดคล้องกับสถิติการทางาน โปรแกรม Twinmotion โดย
การเปรียบเทียบกับโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage
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3. เพื่อถอดปริมาณวัสดุ และจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่างการคิดด้วยวิ ธีดั้งเดิม กับการใช้คาสั่งใน
โปรแกรม Autodesk Revit และ Autodesk Navisworks Manage
ขอบเขตการศึกษา
1. โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
2. ต้นทุนการก่อสร้าง มาจากราคากลางของกรมบัญชีกลางสาหรับ การถอดปริมาณวัสดุ กับจัดทาต้นทุน
ค่าก่อสร้าง
3. แผนงาน และสถิติการทางาน อ้างอิงจากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และการเก็บรวบรวมจากหนังสือ
เอกสารวิชาการ
4. โปรแกรมที่ใช้: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks Manage, Twinmotion, Autodesk A360
เพื่อใช้ในการเขียนแบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพือ่ ขออนุญาติกอ่ สร้างต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ สื่อการเขียนแบบอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ด้วยโปรแกรม
กรอบแนวคิดการวิจัย

ตัวแปรอิสระ

ข้อมูลแบบแปลนอาคารเรียนแบบ 3 มิติ

ตัวแปรตาม

1. โมเดล (Model) 3 มิติ
2. 4 มิติ และ5 มิติ ของโปรแกรม
Autodesk Navisworks Manage
และโปรกรม Twinmotion

วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึ กษาครั้ง นี้และดาเนินงานวิจั ย “การจั ดทาแบบจ าลองสารสนเทศอาคารในแต่ละมิติ ” ครั้ง นี้มี
จุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์ การเขียนแบบสามมิติ ระดับขั้นการพัฒนาแบบ LOD 400-450 การจาลองวิธีการทางาน
ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้องกับสถิติการทางาน ถอดปริมาณวัสดุ และจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่างการคิด
ด้วยวิธีดั้งเดิม กับใช้คาสั่งในโปรแกรม โดยการเก็บข้อมูล 3 โปรแกรมด้วยกันคือ โปรแกรม Autodesk Revit
โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และ โปรแกรม Twinmotion
ขั้นตอนการศึกษาแบบมาตรฐานอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
ในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะศึกษาแบบมาตรฐานอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง เพื่อแยกองค์ประกอบของงาน
สถาปัตยกรรม เช่น พื้น ผนัง เป็นต้น งานโครงสร้าง เช่น ฐานราก เสาตอม่อ คาน โครงหลังคา และการเสริมเหล็ก
งานระบบต่ า ง ๆ เช่ น งานไฟฟ้ า งานประปา เป็ น ต้ น และงานประมาณราคา เพื่ อ หาองค์ ป ระกอบของงาน
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบที่สามารถกาหนดเป็นตัวแปรที่ปรับค่าได้แล้ว ทาการสร้างตระกูล (Family)
ของแต่ละองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการทา แบบจาลอง 3 มิติ
ขั้นตอนการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
ในขั้ น ตอนนี้ ผู้ วิ จั ย จะท าการสร้ า งแบบจ าลองแบบ 3 มิ ติ ระดั บ ขั้ น การพั ฒ นาแบบ LOD 400 450 อาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ตามแบบสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นโดยใช้ โปรแกรม Autodesk Revit โดยเริ่มจากขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นตอนการจาแนกหมวดหมู่ และตระกูล (Family) เนื่องมาจากว่า รูปแบบองค์ประกอบงาน
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ แต่ละชนิดนั้นมีความเป็นลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน
2. ขั้นตอนการเขียนตระกูล (Family) โดยงานวิจัยจะใส่รายละเอียดตามความเป็นจริงมากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ได้ปริมาณงานใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด
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3. ขั้นตอนการประกอบตระกูล (Family) ขั้นตอนนี้จะเป็นการนาตระกูลที่ทาการสร้างไว้มา
รวบรวมเป็นโครงการเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีการใส่รายละเอียดที่มองไม่เห็นจากภายนอก เช่น การเสริมเหล็ก
ขั้นตอนการถอดปริมาณงาน
เมื่อทาการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ เสร็จสิ้นก็จะเริ่มทาการ สารวจปริมาณวัสดุ (Quantity Survey)
เพื่ อ ค านวณหาปริ ม าณงาน โดยท าการเปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า งการคิ ด ด้ ว ยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม กั บ ใช้ ค าสั่ ง ใน
โปรแกรม Autodesk Revit และ โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage โดยวัดกับเกณฑ์การวัดปริมาณตาม
แนวทางการวัดปริมาณ งานก่อสร้างอาคารในส่วนงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรมของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย (วสท.)
ขั้นตอนการวางแผนงาน
เมื่อทาการสร้างแบบจาลอง 3 มิติ เสร็จก็เริ่มทาการ สารวจการวางแผนงาน เพื่อคานวณระยะเวลา
ในการดาเนินงาน โดยทาการจาลองวิธีการทางาน ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้องกับสถิติการทางาน โดยการใช้
โปรแกรม Twinmotion เปรียบเทียบ กับโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage ในการวางแผนงานด้วย
ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล
1.การสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
วิเคราะห์แบบแปลนจากแบบ 2 มิติ ในไฟล์ PDF มาสร้างเป็นแบบจาลอง 3 มิติ โดยการใช้คาสั่ง
ในโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อหาความเหมือนและความ แตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้
2.ด้านการวางแผนงาน
วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บระหว่ า งการวางแผนงานของการใช้ แ บบจ าลอง 3 มิ ติ เพื่ อ ค านวณ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน โดยทาการจาลองวิธีการทางาน ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้องกับสถิติการทางาน
โปรแกรม Twinmotion โดยการเปรียบเทียบ กับโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage เพื่อหาความเหมือน
และความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้
3.ด้านการถอดปริมาณราคา
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเกณฑ์การวัดปริมาณงานของการใช้แบบจาลอง 3 มิติ โดยทาการ
เปรี ย บเที ย บกั น ระหว่ า ง โปรแกรม Excel หรื อ การคิ ด ด้ ว ยวิ ธี ดั้ ง เดิ ม เปรี ย บเที ย บกั บ ชุ ด ค าสั่ ง Schedule ใน
โปรแกรม Autodesk Revit และ Quantities take off Navisworks การวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคารในส่วนงาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) เพื่อหาความเหมือนและความ
แตกต่างของผลลัพธ์ปริมาณที่ได้
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษา เรื่องการเขียนแบบสามมิติ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ระดับขั้นการ
พัฒนาแบบ LOD 400-450 และการเปรียบเทียบจาลองวิธีการทางาน ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้อง กับสถิติการ
ทางาน โปรแกรม Twinmotion กับโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และวิเคราะห์การถอดปริมาณ
วัสดุ และจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่างการคิดด้วยวิธีดั้งเดิม กับใช้คาสั่งในโปรแกรม Autodesk Revit และ
โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage ผู้ศึกษาสรุปผลได้ดังนี้
1. ผลการศึกษา การเขียนแบบสามมิติ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง ระดับขั้นการพัฒนา
แบบ LOD 400-450 โดยโปรแกรม Autodesk Revit ช่วยให้การเขียนแบบจาลองแบบ 2 มิติ สร้างขึ้น เป็นแบบ 3
มิติ ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากการเขียนแบบในโปรแกรม Autodesk Revit นั้นมีคาสั่งหรือเครื่องมือใน
การเขียนแบบสาเร็จรูปและสามารถดาวน์โหลดแฟมิลี่ สร้างแฟมิลี่ขึ้นเองได้ทาให้สะดวกต่อการเขียนแบบและทาให้
การเขียนแบบโดยใช้คาสั่งหรือเครื่องมือนั้นมี ความรวดเร็วในการเขียนแบบมากขึ้น และสามารถลงรายละเอียดการ
ใส่เหล็กเสริมได้ง่ายกว่าแบบ 2 มิติ
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ภาพที่ 1 แบบจาลองอาคารเรียน 3 มิติของโครงสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

ภาพที่ 2 แบบจาลองอาคารเรียน 3 มิติงานสถาปัตย์ของอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

ภาพที่ 3 แบบจาลองอาคารเรียน 3 มิติงานระบบประปาของอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

ภาพที่ 4 แบบจาลองอาคารเรียน 3 มิติงานระบบไฟฟ้าของอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
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เมื่อแบบจาลองภายนอกเสร็จสมบูรณ์แล้วจึงทาการกาหนดเหล็กเสริมของโครงสร้างตามแบบการเสริม
เหล็กจากแบบมาตรฐาน 2 มิติ เพื่อแสดงตัวอย่างการเสริมเหล็กในแบบจาลองโครงสร้าง ดังภาพที่ 5 – ภาพที่ 9

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแบบจาลองเสาที่เสริมเหล็กแล้ว

ภาพที่ 6 ตัวอย่างแบบจาลองฐานรากที่เสริมเหล็กแล้ว

ภาพที่ 7 ตัวอย่างแบบจาลองคานที่เสริมเหล็กแล้ว

ภาพที่ 8 ตัวอย่างแบบจาลองพื้นที่เสริมเหล็กแล้ว
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแบบจาลองบันไดที่เสริมเหล็กแล้ว
2. ผลการศึกษา การเปรียบเทียบจาลองวิธีการทางาน ร่วมกับแผนงานให้สอดคล้อง กับสถิติการทางาน
โดยโปรแกรม Twinmotion และโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage พบว่าโปรแกรม Twinmotion นั้น
จะช่วยแสดงผลความละเอียดของขั้นตอนการก่อสร้างแบบจาลองก่อสร้างได้ 100% ส่วนโปรแกรม Autodesk
Navisworks Manage จะแสดงผลได้ 100% (ในกรณีที่แสดงขั้นตอนการวางแผนงาน งบประมาณ และระยะเวลา
ทาให้ง่ายต่อการมองเห็นรายละเอียดของงานก่อสร้างและภาพรวมของงานก่อสร้าง เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถ
แก้ไขแบบได้ก่อนก่อสร้างจริง)
2.1 การวางแผนงานของโปรแกรม Twinmotion

ภาพที่ 10 ขั้นตอนการจาลองแผนงาน
2.2 การวางแผนงานของโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการวางแผนงานของโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการใส่ราคาค่าวัสดุ ค่าแรงและค่าเครื่องจักร

ภาพที่ 13 การขั้นตอนการตรวจจับการปะทะ (Clash Detection)

ภาพที่ 14 งานที่ตรวจจับการปะทะ (Clash Detection)
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ภาพที่ 15 ขั้นตอนการถอดปริมาณวัสดุจากโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage

ภาพที่ 16 การคานวณที่ได้จากการใส่สูตรคานวณ
2.3 การเปรี ย บเที ย บการวางแผนงานของโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และ
Twinmotion
หลั ง จากที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล คุ ณ สมบั ติ ข องโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และ
Twinmotion และนามาวิเคราะห์ผล ทาให้ผลออกมาดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และ Twinmotion
โปรแกรม Autodesk
โปรแกรม
ลาดับ
รายละเอียดโปรแกรม
Navisworks
Twinmotion
Manage 2020
2020.2
1
สามารถรองรับไฟล์ 3D จากซอฟต์แวร์ยอดนิยมหลาย ๆ


ตัว เช่ น Sketchup, 3DSMAX, REVIT, ARCHICAD และ
อื่น ๆ
2
ส า ม า ร ถ ท า ง า น ร ว ม กั น ( Combine) แ บ บ ง า น


สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และ แบบงาน
วิ ศ วกรรมด้ า นอื่ น ๆ ส าหรั บ การท างานประสานกั น
(Coordination)
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติของโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage และ Twinmotion
(ต่อ)
โปรแกรม Autodesk
โปรแกรม
ลาดับ
รายละเอียดโปรแกรม
Navisworks
Twinmotion
Manage 2020
2020.2
3
การตรวจจั บ การประทะ ( Clash Detection) เพื่ อ

ตรวจสอบความขัดแย้งหรือชนกันของวัตถุ
4
สามารถใช้ในการถอดปริมาณวัสดุในโครงการได้

5
สามารถส่งออกข้อมูลไปในรูปแบบอื่นได้


6
สามารถใช้ ใ นการน าเสนอผลงาน 3 มิ ติ เพื่ อ การน ามา


วางแผนในโครงการ
7
สามารท า 4 มิ ติ 5 มิ ติ หรื อ จ าลอง การก่ อ สร้ า ง


(Construction Simulation) ร่วมกับข้อมูลจากโปรแกรม
ด้านการบริหารงาน
7.1
การรองรับไฟล์ Microsoft Project , Primavera ได้

8
9
10
11
12
13

การนาเสนอผ่านอุปกรณ์ VR (Virtual Reality)
รองรับการสร้างภาพคุณภาพสูง ภาพพาโนรามา หรือวิดีโอ
360 องศา
คุณสมบัติการจัดแสงที่เชื่อถือได้และคุณสมบัติเสริมฉาก
ต่างๆ
สามารถรองรับสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง และการจัด
สวน
ความเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ Autodesk Revit
คุ ณ สมบั ติ ก ารจ าลองที่ ท รงพลั ง พร้ อ มคุ ณ สมบั ติ ก าร
เรนเดอร์แบบเรียลไทม์













3. การถอดปริมาณวัสดุ และจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่างการคิดด้วยวิธีดั้งเดิม กับใช้คาสั่งใน
โปรแกรม Autodesk Revit และ Autodesk Navisworks Manage
วิจัยนี้เริ่มจากการวิเคราะห์ปริมาณวัสดุที่ใช้แบบมาตรฐาน จากกรณีศึกษา อาคารเรียน 3 ชั้น 12
ห้อง โดยใช้ โปรแกรม Autodesk Revit นั้นใช้คาสั่ง Schedule / Quantities ในการถอดปริมาณวัสดุ โปรแกรม
Autodesk Revit สามารถคานวณปริมาณวัสดุให้อัตโนมัติตามแบบ 3 มิติ ส่วนโปรแกรม Autodesk Navisworks
Manage ใช้คาสั่ง Quantification ในการถอดปริมาณวัสดุ โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage ต้องใส่
สูตรในการคานวณ เพื่อที่โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage จะแสดงผลลัพธ์การคานวณให้ และค่าการ
ถอดปริมาณวัสดุทั้งสองโปรแกรมมีค่าเท่ากันเนื่องจากโมเดลที่ถอดปริมาณวัสดุนั้นเป็นโมเดลจากไฟล์เดียวกัน ผล
การศึกษาพบว่าปริมาณวัสดุที่ ได้จากการใช้แบบจาลองที่สร้างขึ้นมีความแตกต่างกับการคานวณด้วยวิธีการดั้งเดิม
เนื่องจากเกณฑ์การวัดปริมาณงานของแบบจาลองสารสนเทศ กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิม นั้นมีส่วนที่
เหมือนและแตกต่างกัน เนื่องจากแนวทางการกาหนดรายละเอียดสาหรับการนาไปใช้เพื่อคานวณปริมาณงานไม่
เท่ากัน การวัดปริมาณงานของแบบจาลองสารสนเทศน้อยกว่าเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิม ผลสรุปพบว่า
เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของการวัดปริมาณของแบบจาลองสารสนเทศและเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิม
อยู่ที่ 7.01 %
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ตารางที่ 2 สรุปผลเกณฑ์การวัดปริมาณงานของแบบจาลองสารสนเทศและเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิม
(แยกตามหมวดงาน)

ลาดับ

รายการชิ้นงาน

1.
2.
3.
4.

หมวดงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานโครงสร้างเหล็ก
งานผนัง-ผิวผนัง
งานผิวพื้น

5.

งานประตู-หน้าต่าง

6.
งานหลังคา
7.
งานฝ้าเพดาน
8.
งานสุขภัณฑ์
9.
งานทาสี
10. งานระบบไฟฟ้า
11. งานระบบประปา-สุขภิบาล
12. งานเบ็ดเตล็ด
รวมจานวนปริมาณงานทั้งหมด

ปริมาณงาน
ร้อยละ
เกณฑ์การวัด
เกณฑ์การวัด
หน่วย ความ
ปริมาณงานของ
ปริมาณงาน
แตกต่าง
แบบจาลอง
ด้วยวิธีดั้งเดิม
สารสนเทศ
4027.30
3838.94
- 4.91
339.00
339.00
0.00
2645.46
2609.40
- 1.38
2717.00
1616.00
- 68.13
71.00
71.00
0.00
650.00
1173.00
94.00
3484.00
259.00
76.00
1.00
15,536.76

1064.00
1148.00
94.00
3400.00
258.00
80.00
1.00
14,519.34

39.91
- 2.18
0.00
- 2.47
- 0.39
5.00
0.00
7.01%

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การเขียนแบบสามมิติ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องระดับขั้นการ
พัฒนาแบบ LOD 400 - 450 โดยโปรแกรม Autodesk Revit 2020.2 ช่วยให้ทาการเขียนแบบจากแบบ 2 มิติ ขึ้น
เป็นแบบ 3 มิติ ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น เนื่องจากการเขียนแบบในโปรแกรม Autodesk Revit 2020.2 นั้นมี
คาสั่งหรือเครื่องมือในการเขียนแบบสาเร็จรูป และสามารถดาวน์โหลดแฟมิลี่ (Family) สร้างแฟมิลี่ (Family) ขึ้นเอง
ได้ ทาให้สะดวกต่อการเขียนแบบและทาให้การเขียนแบบโดยใช้คาสั่งหรือเครื่องมือนั้นมีความรวดเร็วมากขึ้น และ
สามารถลงรายละเอียดการใส่เหล็กเสริมได้ง่ายกว่าแบบสองมิติ และการเปรียบเทียบการจาลองวิธีการทางาน โดย
พบว่า โปรแกรม Twinmotion 2020.2 นั้นจะช่ วยแสดงผลความละเอี ยดของขั้ น ตอนการก่ อสร้า งแบบจ าลอง
ก่อสร้างได้ 100% และโปรแกรม Autodesk Navisworks Manage 2020 นั้นพบว่าจะแสดงผลได้ 100% (ในกรณี
ที่แสดงขั้นตอนการวางแผนงาน งบประมาณ และระยะเวลา ทาให้ง่ายต่อการมองเห็นรายละเอียดของงานก่อสร้าง
และภาพรวมของงานก่อสร้าง เมื่อเกิดความผิดพลาดสามารถแก้ไขแบบได้ก่อนก่อสร้างจริง) และการถอดปริมาณ
วัสดุ และจัดทาต้นทุน เปรียบเทียบกันระหว่างการคิดด้วยวิธีดั้งเดิม กับใช้คาสั่งในโปรแกรม Autodesk Revit
2020.2 และ โปรแกรม Autodesk Navisworks Manage 2020 การถอดปริมาณวัสดุที่ได้จากการใช้แบบจาลองที่
สร้ า งขึ้ น มี ค วามแตกต่ า งกับ การค านวณด้ ว ยวิ ธี การดั้ ง เดิ ม เนื่ อ งจากเกณฑ์ ก ารวั ด ปริ ม าณงานของแบบจ าลอง
สารสนเทศ นั้นมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกัน กับเกณฑ์การวัดปริมาณงานด้วยวิธีดั้งเดิม เนื่องจากแนวทางการ
กาหนดรายละเอียดสาหรับการนาไปใช้เพื่อคานวณปริมาณงานไม่เท่ากัน และค่าความแตกต่างการวัดปริมาณงานอยู่
ที่ 7.01 %
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบโปรแกรมสามารถนาไปเป็นคาแนะนา และสามารถนาไปปรับใช้หรือ
เลือกใช้โปรแกรมให้ตรงกับคุณสมบัติของรายละเอียดงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. พิจารณาในการเพิ่มเทคโนโลยี เป็นการจาลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการ
รับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส สาหรับผู้ที่สนใจในการเสนอโครงการหรือแบบจาลองอื่นด้วยเทคโนโลยีในการ
นาเสนอ เช่น เทคโนโลยี VR (Virtual Reality)
2. การเลือกใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม อาจมีข้อจากัดของแต่ละโปรแกรม ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องคานึงถึง
คุณสมบัติของโปรแกรมให้เหมาะสมกับรายละเอียดของงาน
เอกสารอ้างอิง
วิภาวี แป้นจุลสี และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ. (2563). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารกับโครงการก่อสร้างจริง : กรณีศึกษา โครงการ บูสท์ ฟิตเนส ยิม. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการวิสวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ งที่ 25 (น.CEM17-1-CEM17-8). ชลบุรี : มหาวิทยาลัย
บูรพา.
เอก จิตชัยเจริญ, รัฐวุฒิ รูแ้ ทนคุณ และสันติ เจริญพรพัฒนา. (2560). การจัดทากาหนดการก่อสร้างด้วยแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสาเร็จรูป. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (น.1-8). นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

810

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

การเปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรม Navisworks กับ Solibri ด้านการทางานร่วมกันของ
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Comparison between Using Navisworks Program with Solibri About Collaborative
Working Building Information Modeling
ณัฐภพ ไล่กสิกรรม1 ทณิศร อนันตวุฒานุรักษ์1 และศรันยู พรมศร2
Nuttapop Laikasikarm1, Tanison Anantawutanurak1 and Saranyoo Promsorn2
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา

2อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคนิค (Building Information Modeling : BIM) เป็นแบบจาลองข้อมูล
สารสนเทศอาคารมาใช้ประโยชน์ที่ได้รับในงานออกแบบ การเขียนแบบก่อสร้างและงานแบบก่อสร้างจะทาให้ทราบ
ถึงข้อดีข้อเสีย เพื่อศึกษาเทคนิคการใช้โปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri ด้านการทางานร่วมกันของ
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร ศึกษาข้อมูลในการวิจัย ได้เลือกโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือมาใช้การตรวจสอบเป็น
แบบจาลองอาคารเพื่อมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์การใช้โปรแกรม มาตรวจสอบรูปแบบจาลองการทางานของ
อาคารให้ ชั ด เจนมากขึ้ น นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษาได้ ท าแบบสอบถาม 100 ชุ ด จากผู้ เชี่ ย วชาญในการใช้ โปรแกรม
Navisworks และ โปรแกรม Solibri มาเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าเฉลี่ยความถี่หาความพึงพอใจและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานความสามารถของผู้ใช้ โปรแกรม Navisworks เท่ากับ 3.41 และ 3.27 ตามลาดับ โปรแกรม Solibri
เท่ากับ 2.86 และ 2.84 ตามลาดับ ผลการศึกษาทาให้ทราบถึง การใช้โปรแกรม Navisworks กับโปรแกรม Solibri
ข้อแตกต่างของแต่ละโปรแกรม ดังนั้นข้อมูลสารสนเทศ (Building Information Modeling : BIM) ถูกมานามาใช้
ในการตรวจสอบอาคารวางแผนงานและเพื่อช่วยให้เข้าใจในด้านเทคนิคการทางานและการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
คาสาคัญ: แบบจาลองสารสนเทศอาคาร / เทคนิคการใช้โปรแกรม / การตรวจสอบอาคาร
Abstract
The objective of this research is to use (Building Information Modeling : BIM) techniques as a
building information model for use in the design work. Construction drawings and construction
drawings will reveal the pros and cons to study techniques for using Navisworks and Solibri
programs in collaboration of building information model study data in research The program was
chosen as a tool to use as a building model to compare and analyze the use of the program.
Let's examine the working model of the building more clearly. Additionally, the study participants
completed 100 questionnaires from experts in Navisworks and Solibri programs The samples were
collected to find the mean frequency, satisfaction and standard deviation of the user's ability,
Navisworks were 3.41 and 3.27, respectively, with Solibri, 2.86 and 2.84, respectively. The results
of the study revealed the use of Navisworks and Solibri. Differences in each program Therefore,
information (Building Information Modeling: BIM) It is used in building inspections, planning, and
to help better understand technical aspects of work and decision-making.
Keywords: Building information model / Programming technique / Building inspection
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันงานก่อสร้างนั้นมีทั้งงานออกแบบ งานเขียนแบบและการประเมินราคาและการคานวณการใช้
วัสดุรวมไปถึงลงรายละเอียดงานระบบต่าง ๆ ต้องอาศัยความชานาญการของสถาปนิก วิศวกร ในการออกแบบการ
คานวณดังนั้นเทคโนโลยีที่จึงจาเป็นถูกนามาใช้ทดแทนการคานวณด้วยมือเพราะฉะนั้นการคานวณด้วยมืออาจมี
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ความคลาดเคลื่อนและเป็นวิธีล้าสมัยจึงมีการนาโปรแกรมเข้ามาช่วยในการออกแบบ คานวณ เพิ่มความแม่นยาให้
มากขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานดังนั้นในส่วนโปรแกรมจะมีหลายรูปแบบในการนามาใช้งานออกแบบ
ด้านสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยในการทางาน
(Building Information Modeling : BIM) เป็ น เทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น ส าหรั บ วงการงาน
สถาปั ต ยกรรมและงานก่อสร้างที่ เริ่ ม ตั้งแต่ การออกแบบอาคารไปจนถึงงานก่อสร้าง BIM จะเป็ นการใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์มาควบคุมกระบวนการต่าง ๆ เช่น ระบบจะสร้างแบบจาลองเสมือนจริงของอาคารและความแม่นยา
เป็นแบบจาลองแบบดิจิทัล เช่น การออกแบบตัวอาคาร การคานวณโครงสร้างอาคาร การประมาณราคา การจัดซื้อ
รวมไปถึ งการวางแผนงานต่ าง ๆ ของงานก่ อ สร้า งและมี ห ลายโปรแกรมที่ ช่ ว ยในการค านวณ เช่ น โปรแกรม
Navisworks เป็ น โปแกรมที่ เข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ กระบวนการท างานในระบบ BIM ซึ่ ง เข้ า มาช่ ว ยใน
กระบวนการวิเคราะห์แบบจาลองรูปแบบอาคาร 4 มิติ (เกี่ยวกับการวางแผนงาน) และ 5 มิติ (การถอดปริมาณงาน)
ซึ่งโปรแกรม Navisworks จะเป็นการนาโมเดล 3 มิติเข้ามาทั้งงานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบเข้า
มาตรวจสอบร่วมกันหรือการประสานกันระหว่างโมเดล (Clash Detective) ดาเนินการถอดปริมาณจากโมเดลเพื่อ
การประเมินราคา (Quality Takeoff) การวางแผนกระบวนการก่ อสร้าง (Construction Simulation) และการ
เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างโปรแกรม Navisworks โปรแกรม Solibri โดยอาศัยข้อมูลเทคนิคข้อมูลโครงงานและ
การจัดการก่อสร้างมาเป็นตัวเปรียบเทียบการทดลองประสิทธิภาพ (อภิชญา รุจิชัยกุล, 2560) เรื่องปัญ หาการ
จัดการก่อสร้างที่มีผลระยะเวลาการก่อสร้างบ้านเดี่ยว : กรณีศึกษาโครงการเดอะซิตี้บรมราชชนนี 60 และโครงการ
เดอะซิตี้ สาทร- สุขสวัสดิ์ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) ดังนั้นจึงมีความสาคัญที่ต้องมีการพัฒนา
กระบวนการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพในเรื่องระยะเวลาก่อสร้างที่รวดเร็วซึ่งจะเป็นผลทาให้ระยะเวลาการส่งมอบ
เร็วขึ้นช่วยให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารส่งมอบที่อยู่อาศัยให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นและการก่อสร้างที่ล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการ (สุดากาญจน์ ธนาวุฒิ, 2562) เรื่องสถานการณ์จัดทาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ก่อสร้างจริงในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2562 ผู้วิจัยจึงได้เห็นว่าความสาคัญของการศึกษาสถานการณ์
แบบจ าลองอาคารก่ อ สร้ า งจริ ง (As-Buit BIM) ที่ เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทยเพื่ อ ท าให้ เกิ ด ความรู้ ค วามเข้ า ใจใน
สถานการณ์ใช้งาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้ข้อจากัดรวมทั้งสามารถนาความที่ได้ไปพัฒนาแนวทางการจัดการ (As-Buit
BIM) สาหรับประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พิเชษฐ์ นะสูงเนิน, 2560) เรื่องการก่อสร้างอาคารด้วยชิ้นส่วน
สาเร็จรูป : การประกอบติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปบ้านชั้นเดี่ยว สามรถช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้าง
ควบคุมคุณภาพในงานก่อสร้างและลดปัญหาแรงงานที่คาดแคลนในงานก่อสร้างจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ
ประกอบติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสาเร็จรูปโดยจะศึกษาวิธีการปัญหาและเป็นแนวทางในการประกอบติดตั้งชิ้นส่วน
คอนกรีตสาเร็จรูป
ทั้งนี้ผู้จัดทาโครงงานใช้โปแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri มาเป็นข้อเปรียบเทียบทาผล
วิเคราะห์แสดงลักษณะการใช้โปรแกรม 2 โปรแกรมมาทาการศึกษาและอธิบายการใช้โปรแกรมและหลักการทางาน
และข้อสรุปสามารถนาโปรแกรมมาเปรียบการทางาน
ข้อสรุปโปรแกรม Navisworks เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการทางานแบบงานสถาปัตยกรรม งาน
โครงสร้าง งานระบบและงานวิศวกรรมและตรวจสอบอาคารการขัดแย้งรวมถึงการถอดปริมาณงานวัสดุและการ
นาเสนอรูปแบบ 3 มิติในรูปแบบและในรูปแบบจาลองงานก่อสร้างรวมไปถึงการนาเสนอการออกแบบแผนงาน
ก่อสร้างรวมถึงงานนาเสนอข้อมูลระหว่างผู้ออกแบบถึงเจ้าของงานในการนาข้อมูลตลอดจนถึงผู้รับเหมาะก่อสร้าง
ข้อสรุปโปรแกรม Solbri เป็นโปรแกรมตรวจสอบควบคุมคุณภาพของโมเดลในงานออกแบบและงาน
ก่อสร้างและเป็นการตรวจสอบความถูกต้องการนาเสนอข้อมูลและการถอดปริมาณงานวัสดุและตรวจสอบคุณภาพ
รวมไปถึง งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบ และสามารถการมองภาพรวม (Preview) พื้นที่ใช้สอย
ระหว่างผู้ออกแบบกับเจ้าของงานให้เข้าใจหลักการในการนาเสนอ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาเปรียบเทียบการท างานระหว่างโปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri ด้านการ
ทางานร่วมกันของโมเดลและตรวจสอบความขัดแย้งหรือการชนกันของโมเดล
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2. เพื่ อศึ กษ าการน าเข้ า และส่ ง ออกไฟ ล์ Nwc (Navisworks Cache) และไฟ ล์ Ifc (Industrial
Foundation Classes) เข้าสู่โปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri
3. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น การใช้ โปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจั ย คื อ ประชาชนที่มี ค วามรู้และท างานเกี่ยวกับ แบบก่อสร้างโดยตรงและมี
ความสามารถในการใช้โปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย คื อ กลุ่มผู้ใช้ โปรแกรมและมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโปรแกรม
Navisworks และ โปรแกรม Solibri ใช้สื่อส่งแบบสอบถามทางออนไลน์ไปยังกลุ่มบุคคลด้านงานออกแบบและงาน
เขียนแบบงานก่อสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ข้อมูลสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ใช้
โปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri
1. เพศ
2. อายุ
3. ตาแหน่ง
4. หน่วยงาน

ปัจจัยเพื่อการศึกษาแนวโน้มในการใช้
โปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri
1. ความสามารถของโปรแกรม
2. ความสะดวกในการใช้งาน
3. ความง่ายในการใช้เครื่องมือ
4. ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
5. การรองรับรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย ปัจจัยเพื่อศึกษาแนวโน้มในการใช้โปแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri
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วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจัยนี้ได้ดาเนินกระบวนการทางานร่วมกันของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM Collabation) หรือ
กระบวนการทางานของโปรแกรม Navisworks กับโปแกรม Solibri ซึ่งมีกระบวนการดาเนินวิจัยดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนกระบวนการทางานร่วมกันของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาสอบถามทางออนไลน์ (Online Google Froom) จานวน 100 คน จากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยจากหน่วยงานบริษัท มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหน่วยงาน ไปยังผู้เชี่ยวชาญที่
มีความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้โปรแกรมในงานผู้ออกแบบ ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร พนักงานเขียนแบบ (Draftman) หรือ
นักศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ใช้โปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri และกลุ่มผู้ใช้โปรแกรมกับผู้ที่มีความรู้
ด้ า นงานออกแบบ งานเขี ย นแบบ โดยใช้ สื่ อ สั ม ภาษณ์ ท างออนไลน์ ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถโดยตรงโดยใช้
แบบจ าลองอาคารหอพั กอาศั ยของศู น ย์ศึ กษาและพั ฒ นาชุ มชนอุบ ลราชธานี อาเภอเมื อง จั งหวัดอุดรธานี ใช้
โปรแกรม Navisworks และ โปรแกรม Solibri ใช้ในการตรวจสอบอาคาร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้เลือกแบบจาลองอาคารหอพักอาศัยของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อาเภอ เมือง
จังหวัด อุดรธานี มาเป็นอาคารที่ใช้ในการตรวจสอบ (Clash Detection) และแบบสอบถาม (Google Froom) เป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามออนไลน์ (Online) ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 แบบจ าลองอาคารหอพั กอาศั ยของศู น ย์ศึ ก ษาและพั ฒ นาชุ ม ชนอุ บ ลราชธานี อาเภอเมื อ ง
จังหวัดอุดรธานี
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการตั้งค่า (Tolerances) และผลการวิเคราะห์ตรวจสอบอาคาร
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม เช่น เพศ, อายุ, ตาแหน่งหน้าที่, หน่วยงาน
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยความถี่แต่ละโปรแกรมและการเลือกใช้แต่ละโปรแกรมรวมถึง
ความพึงพอใจการใช้โปรแกรม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแบบจาลองอาคารหอพักอาศัยของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ใช้โปรแกรม Autodesk Revit ในการสร้างแบบจาลองอาคาร
2. โปรแกรม Autodesk Revit เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างแบบจาลองอาคารอาคารหอพักอาศัย
ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3. โปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri มาเป็ น โปรแกรมที่ ใช้ ในการตรวจสอบอาคาร
(Clash Detection) วัตถุที่ทับซ้อนหรือการชนกันของโมเดล
4. ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลระหว่างค่าร้อยละและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. ระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสัมภาษณ์ทางออนไลน์ (Online)
มาเป็นตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
6. หลังจากที่ได้เก็บข้อมูลตามที่กาหนดไว้มาทาการลงข้อมูลเป็นตัวเลขเพื่อหาค่าความพึงพอใจในแต่
ละโปรแกรมให้อยู่ในรูปแบบเปรียบเทียบวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ทาการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลดังนี้
1. นาแบบจาลองอาคาร โปรแกรม Autodesk Revit มาวิเคราะห์ตรวจสอบอาคารระหว่างโปรแกรม
Navisworks กับ โปรแกรม Solibri
2. เปรียบเทียบระหว่างโปรแกรม Navisworks กับ โปรแกรม Solibri นาอาคารแบบ Autodesk
Revit มาเป็นแบบจาลองมาทาการตรวจสอบอาคาร (Clash Detection) เช็ควัตถุที่ทับซ้อนหรือการชนกันของ
โมเดลตามเงื่อนไขที่กาหนดความผิดพลาดจากงานก่อสร้าง
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการตั้งค่า (Tolerances) โปรแกรม Navisworks

ภาพที่ 3 แสดงการตั้งค่าระหว่างงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลด้วยโปรแกรม Navisworks
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
โปรแกรม Navisworks กระบวนการตั้งค่า ตรวจสอบอาคาร (Clash Detective) โดยเลือกการคัดเลือก
(Selection A) งานโครงสร้าง การคัดเลือก (Selection B) งานระบบสุขาภิบาล เพื่อทาการตรวจสอบจากนั้นตั้งค่า
Tolerances 0.05 เลือกทดสอบ (Run Test)

ภาพที่ 4 แสดงการตั้งค่าระหว่างงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลด้วยโปรแกรม Navisworks
หลังจากที่ได้ทาการตรวจสอบอาคาร (Clash Detective) โปรแกรม Navisworks จะทาการแสดงผลลัพธ์
ข้อ ขัด แย้งหรือ วัต ถุ ที่ ทั บ บซ้ อนหรือชนกัน พร้อ มรายละเอีย ดสถานะค าอธิบ ายเงื่อ นไขที่ ก าหนดสาหรับ ในการ
ออกแบบ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทียบการตั้งค่า (Tolerances) โปรแกรม Solibri

3
1

2

4

ภาพที่ 5 แสดงการตั้งค่าการสร้างกฎงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลด้วยโปรแกรม Solibri
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
โปรแกรม Solibri กระบวนการตั้งค่ าโดยการสร้างกฏเกณฑ์ (Ruleset Manager) เลือกส่วนประกอบ
(Component) งานโครงสร้าง ส่วนประกอบ (Component) งานระบบสุขาภิบาล เพื่อทาการตรวจสอบจากนั้นตั้ง
ค่าความคลาดเคลื่อน (lntersection Tolerances) แนวตั้ง (Horizontal) หรือ แนวนอน (Vertical) จากนั้นทาการ
บันทึกเทมเพลต (Save Template) เพื่อทาการตรวจสอบความขัดแย้งของอาคาร

ภาพที่ 6 แสดงผลลัพธ์ในการตรวจสอบในรูปแบบโมเดลด้วยโปรแกรม Solibri
หลังจากที่ได้ทาการสร้างกฏบันทึกเทมเพลต (Template) โปรแกรม Solibri จะทาการตรวจสอบ (Clash)
จุดข้อผิดพลาดระหว่างงานโครงสร้างกับงานระบบสุขาภิบาลพร้อมแสดงรายละเอียดสถานะผลลัพธ์ (Results)
ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบแบบจาลองอาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
โดยใช้โปรแกรม Navisworks กับ โปรแกรม Solibri ทาการตรวจสอบอาคาร (Clash Detection)

ภาพที่ 7 แสดงการตรวจสอบอาคารงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาล
แสดงตาแหน่ง (A) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 (B) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 แสดงการตรวจสอบระหว่างงาน
โครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแบบแปลน Line D ระหว่าง Grid Line 1

ภาพที่ 8 แสดงการตรวจสอบอาคารงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาล
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
แสดงตาแหน่ง (A) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 (B) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 แสดงการตรวจสอบระหว่างงาน
โครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแบบแปลน Line N ระหว่าง Grid Line 1

ภาพที่ 9 แสดงการตรวจสอบอาคารงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาล
แสดงตาแหน่ง (A) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 (B) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 แสดงการตรวจสอบระหว่างงาน
โครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแบบแปลน Line D ระหว่าง Grid Line 3

ภาพที่ 10 แสดงการตรวจสอบอาคารงานโครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาล
แสดงตาแหน่ง (A) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 (B) ระดับพื้นภายในชั้นที่ 1 แสดงการตรวจสอบระหว่างงาน
โครงสร้างและงานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารแบบแปลน Line F ระหว่าง Grid Line 3
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปจาแนกตามเพศ, อายุ, ตาแหน่งหน้าที่, หน่วยงาน
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
อายุระหว่าง 20 – 30
อายุระหว่าง 30 – 40
อายุระหว่าง 40 – 50
อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป
ตาแหน่ง
สถาปนิก
วิศวกร
นักศึกษา,อาจารย์
พนักงานเขียนแบบช่างเทคนิค
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุตาแหน่ง
หน่วยงาน
บริษัท
มหาวิทยาลัย
หน่วยงานราชการ
อื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุหน่วยงาน

จานวน
76
24
จานวน

ร้อยละ
76.00
24.00
ร้อยละ

52
36
6
6

52.00
36.00
6.00
6.00

จานวน

ร้อยละ

22
19
24
32
3

22.00
19.00
24.00
32.00
3.00

จานวน
64
19
7
10

ร้อยละ
64.00
19.00
7.00
10.00

818

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้วิจัยได้ทาการเก็บแบบสอบถามบุคคลหรือบุคลากร เป็น เพศชายมากกว่าเพศหญิง
(ร้อยละ76.00 และ 24.00 ตามลาดับ) โดยมีอายุ 20-30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 52.00) รองลงมาคืออายุ 30-40 ปีขึ้น
ไป (ร้อยละ 36.00) โดยเป็นตาแหน่งพนักงานช่างเทคนิค (Draftman) มากที่สุด (ร้อยละ 32.00) รองลงมาคือ
นักศึกษา, อาจารย์ (ร้อยละ 24.00) ระดับหน่วยงานในการเลือกใช้โปรแกรมคือ บริษัทมากที่สุด (ร้อยละ 64.00)
รองลงมาคือมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 19.00)
ตารางที่ 2 ความถี่เฉลี่ยละโปรแกรม Navisworks โปรแกรม Solibri
ปัจจัยเพื่อการศึกษาแนวโน้มในการเลือกใช้โปรแกรม
โปรแกรม Navisworks
โปรแกรม Solibri

1.78
1.48

S.D.
13.4
8.63

ระดับความพึงพอใจ
น้อย
น้อยที่สุด

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความถี่ที่เฉลี่ยโปรแกรม ระดับความถี่ที่เฉลี่ยโปรแกรม Navisworks มีระดับ
ความพึงพอใจน้อย ( = 1.78) ระดับความถี่ที่เฉลี่ยโปรแกรม Solibri มีระดับความพึงพอใจน้อย มีระดับความพึง
พอใจน้อยที่สุด ( = 1.48)

ภาพที่ 11 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละโปรแกรม
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Navisworks
ความพึงพอใจ
ความสามารถของโปรแกรม
ความสะดวกในการใช้งาน
ความง่ายในการใช้เครื่องมือ
ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
การรองรับรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ

3.41
3.27
3.18
3.13
3.13

S.D.
1.153
1.120
1.137
1.208
1.149

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Solibri
ความพึงพอใจ
ความสามารถของโปรแกรม
ความสะดวกในการใช้งาน
ความง่ายในการใช้เครื่องมือ
ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม
การรับรองรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ

2.86
2.76
2.84
2.82
2.73

S.D.
1.309
1.207
1.251
1.288
1.319

ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 3 - 4 พบว่า ระดั บ ความพึ ง พอใจในการใช้ โปรแกรม Navisworks ความสามารถของ
โปรแกรม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.41) ความสะดวกในการใช้งาน มีความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง ( = 3.27) ความง่ายในการใช้เครื่องมือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.18) ความสะดวกในการ
ติดตั้งโปรแกรม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 3.13) การรับรองรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ มีความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง ( = 3.13) ระดับความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม Solibri ความสามารถของโปรแกรม มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง ( = 2.86) ความง่ายในการใช้เครื่องมือ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 2.84)
ความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 2.82) ความสะดวกในการใช้งาน มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ( = 2.76) การรับรองรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
( = 2.73)

ภาพที่ 12 แผนภูมิเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย,ความพึงพอใจแต่ละโปรแกรม
อภิปรายผลการวิจัย
ข้ อ สรุ ป ข้ อ คิ ด เห็ น ผู้ วิ จั ย ได้ ท าแบบสอบถามลั ก ษณะและความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ร ะหว่ า งโปรแกรม
Navisworks และโปรแกรม Solibri ทาให้ทราบถึงข้อดี - ข้อเสียและวัตถุประสงค์ของผู้ใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรม
หลังจากที่ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ผลที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผลการวิเคราะห์การ
เปรี ย บเที ย บการใช้ ง านโปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri ด้ า นการท างานร่ ว มของแบบจ าลอง
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
สารสนเทศอาคาร ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้โปรแกรม Navisworks เพราะมีรูปแบบการทางานและฟังก์ชันมีให้
เลือกและรวมถึงการประมวลผลรูปแบบการทางานที่ออกมาให้เห็นการมองภาพรวมและการวางแผนงาน การแปลง
ไฟล์ Nwc. (Navisworks Cache) เป็ น การ Export แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (Building Information
Modeles) เข้าสู่โปรแกรม Navisworks ข้อดีโปรแกรม Navisworks เช่น การออกแบบ การถอดปริมาณงาน และ
การวางแผนงานก่อสร้างให้เห็นภาพรวมในการขึ้นโมเดลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ และขั้นตอนงานก่อสร้างการจาลอง
ในรูปแบบวีดีโอ ออกมาทาให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ข้อเสียโปรแกรม Navisworks จะไม่มี (Score) คุณสมบัติของการ
วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณ ภาพของอาคาร และส่วนโปรแกรม Solibri มีคุณสมบัติแตกต่างจากโปรแกรม
Navisworks จะสามารถแปลงไฟล์ ได้ แ ค่ Ifc. (Industrial Foundation Classes) เป็ น ข้ อ มู ล กลางส าหรั บ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสาหรับโปรแกรมที่ใช้ในแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeles) ข้อดี
โปรแกรม Solibri มีลักษณะการทางานคล้ายกับโปรแกรม Navisworks เช่น การตรวจสอบอาคาร การถอดปริมาณ
งาน แสดงให้เห็นรูปแบบ 3 มิติ ของอาคารและ (Score) วิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพของอาคาร ข้อเสีย
โปรแกรม Solibri ไม่มีคุณสมบัติการวางแผนงานก่อสร้าง การจาลองแผนงานก่อสร้างให้เห็นภาพรวมในการขึ้น
โมเดลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ
ข้อคิดเห็นจากการเลือกใช้โปรแกรม
เพื่ อ สะท้ อ นถึ ง การเลื อ กใช้ โ ปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี
โปรแกรมที่นิยมใช้ในงานออกแบบงานก่อสร้างรวมถึงการตรวจสอบ การวิเคราะห์ การทางานและฟังก์ชัน การนา
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeles) มาใช้สาหรับการตรวจสอบการชนกันของโมเดล
หรือวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี - ข้อเสีย ระหว่าง 2 โปรแกรม
ลักษณะส่วนบุคคลในกลุ่มเจ้าหน้าที่พนักงาน แยกตาม เพศ อายุ หน่วยงาน ตาแหน่งในด้านของ
ผู้ใช้โปรแกรมมาปฏิบัติการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการเลือกใช้โปรแกรมพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงและในจานวนด้าน
อายุตั้งแต่ 20-30 ปี จานวน 52 คน รองลงมาอายุระหว่าง 30-40 ปีจานวน 36 คน ส่วนหน่วยงานพนักงานบริษัท
จ านวน 64 คน รองลงมามหาวิ ท ยาลั ย จ านวน 19 คน ส่ ว นต าแหน่ ง หน้ า ที่ พนั ก งานช่ า งเทคนิ ค เขี ย นแบบ
(Draftman) จานวน 32 คน รองลงมา นักศึกษา , อาจารย์ จานวน 24 คน
ปัจจัยแนวโน้มในการเลือกใช้บริการความถี่ที่เฉลี่ยแต่ละโปรแกรมและปัจจัยที่มีผลต่อความพึ ง
พอใจโดยพิจารณาในค่าเฉลี่ยจากระดับปานกลางไปน้อยที่สุดและระดับความพึงพอใจระดับน้อยไประดับน้อย
ทีส่ ดุ
ความถี่ที่เฉลี่ยที่ใช้แต่ละโปรแกรม
โปรแกรม Navisworks ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.78 รองลงมาโปรแกรม Solibri ระดับน้อยที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.47
ความพึ ง พอใจในการน าโปรแกรมมาใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านรวมไปถึ ง โปรแกรม Navisworks และ
โปรแกรม Solibri
ปั จ จั ยที่ มี ผลต่ อ ความพึ งพอใจระดั บ ปานกลางโปรแกรม Navisworks โดยค่ า เฉลี่ ยเรีย งตามล าดั บ
พิจารณาความสามารถของโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.41 ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ความ
สะดวกในการติดตั้งโปรแกรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13 การรับรองรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.13
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจระดับปานกลางโปรแกรม Solibri พิจารณา ความสามารถของโปรแกรมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.86 ความง่ายในการใช้เครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.84 ความสะดวกในการติดตั้ งโปรแกรม มีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.82 ความสะดวกในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 การรองรับรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.73
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
ผลการวิจัยในครั้งนี้ทาให้ทราบถึงโปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่
คาดว่าน่าจะได้รับความสนใจและเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้
1. ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ ฝึกอบรมและข้อเสนอแนะในการใช้โปรแกรมอาจจะต้องมีการฝึกอบรมก่อนใช้
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2. มีการพัฒนาโปรแกรมและการใช้โปรแกรมข้อเสนอแนะให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพทาให้ทราบถึงโปรแกรม Navisworks และโปรแกรม Solibri
เพื่อเป็นแนวทางในการหาประสิทธิภาพในการใช้ครั้งต่อไป
2. ทาการศึกษาด้านอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่ครอบคลุมและสามารถ
นาไปใช้
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การเปรียบเทียบวิธีการจาลองข้อมูลสารสนเทศอาคาร ระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit
กับโปรแกรม ArchiCAD
Comparison of Information Simulation (BIM) Autodesk Revit with ArchiCAD
สรวีย์ วงศ์ฤกษ์งาม1 ณัชชา จงรวมกลาง1 และศรันยู พรมศร2
Soravee Wonglearkgam1 Natcha Jongroumklang1 and Saranyoo Promsorn2
1นักศึกษาปริญญาตรี

สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

2อาจารย์สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันการเขียนแบบก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศเข้ามาเป็นตัวช่วยในการทางานอย่างมากขึ้นมี
การพัฒนาทางด้านโปรแกรมในการใช้งานและการใช้งานด้วยโปรแกรมยังเป็นปัจจัยหลักในการทางานเพื่อให้งาน
เกิดประสิทธิภาพที่มากขึ้น ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึง พอใจในการใช้ ง าน
โปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD โดยกลุ่มตัวอย่างผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานและกลุ่ม
นักศึกษาที่เป็นผู้เริ่มใช้งานทั้ง 2 โปรแกรม และเสนอวิธีการใช้โปรแกรม ArchiCAD 24 โดยเป็นกลุ่มนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์
คาสาคัญ: เขียนแบบ / โปรแกรมเขียนแบบ / เปรียบเทียบ / คู่มือ / วัดผล
Abstract
At present writing construction drawings using information programs to help work more
and more has been developed in the program for use and use with the program is still the main
factor in working to make the job happen. more efficiency Therefore, this research aims To compare
the level of satisfaction in using Autodesk Revit and ArchiCAD by a sample of experienced users
and students who are beginning to use both programs and propose how to use ArchiCAD 24 as a
group of students. Construction Management Faculty of Architecture and Design Rajamangala
University of Technology Rattanakosin
Keywords: drawing / drawing program / comparison / manual / measurement
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันในการทางานด้านการออกแบบและการก่อสร้างมีความจาเป็นอย่างมากในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสื่อสารระหว่างวิศวกรกับลูกค้าความรวดเร็วในการทางานความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
แบบก่อสร้างหากในบางงานผู้รับเหมาไม่เข้าใจในระบบการทางานอาจทาให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เนื่องจากการ
สื่อสารที่ผิดพลาดการทางานไม่มองภาพแบบกับการก่อสร้างจริงหรือเกิดจากความผิดพลาดในการประมาณราคา
และการถอดวัสดุก่อสร้างจริงทาให้เกิดปัญหาในการทางาน การทางานสายงานก่อสร้างในปัจจุบันควรที่จะเรียนรู้
โปรแกรมออกแบบการก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้างให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาระหว่างการทางานและทางาน
ให้ออกมามีประสิทธิภาพ (วิภาวี แป้นจุลสี และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, 2563)
การประยุกต์ใช้การสร้างแบบจาลองอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ในบริษัทรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลางอาจมีหลาย ๆ ปัจจัยที่สนับ สนุนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีอุปสรรคขัดขวาง
อันนาไปสู่การปฏิเสธเช่นกัน สาหรับประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ BIM ในองค์กรได้แก่ BIM ช่วยลดปัญหาการ
บริหารจัดการข้อมูลงานก่อสร้างช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายของโครงการเมื่อก่อสร้างจริงช่วยเพิ่มความถูกต้อ งของ
ข้อมูลนามาสู่การเพิ่มโอกาสชนะคู่แข่งในตลาดด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมความเป็นมือ
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อาชีพขององค์กรและสาหรับอุปสรรคขัดขวางได้แก่ความยากง่ายของการใช้งานตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์การเพิ่ม
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องระดั บทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์การ
ทางานของแต่ละบุคคลการที่บุคคลากรมีทัศนคติเชิงลบการที่องค์กรต้องเพิ่มเงินลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมและ
สุดท้ายความคุ้มค่าต่อการลงทุน เป็นต้น (วิภาวี แป้นจุลสี และอุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ, 2563)
โปรแกรมอาชิแคด (ArchiCAD) นี้เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยออกแบบก่อสร้างร่วมกับเทคโนโลยี BIM ที่ได้รับ
ความนิยมสามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นแบบจาลอง 3 มิติ ที่สามารถเห็นได้ทุกมุมมอง ทั้งภายนอกและ
ภายในตลอดจนช่วยให้การออกแบบทาได้ง่ายกว่าเดิม เพราะสามารถเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด อี กทั้งยังช่วย
ถอดปริมาณอย่างเช่น วัสดุในการก่อสร้างพื้นที่ผนังและส่วนต่างๆในงานก่อสร้างรวดเร็วกว่าการทางานแบบเดิม
โปรแกรมนี้สามารถเป็นเครื่องมือในการจั ดทาออกแบบสาหรับกลุ่มวิศวกร ผู้รับเหมาหรือผู้ที่สนใจในสายงาน
ก่อสร้าง เพื่อได้ความชัดเจนในการทางาน ซึ่งสามารถลดปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อน นอกจากนี้ความน่าสนใจ
การสร้างแบบจาลองอาคาร (Building Information Modeling : BIM) ทางานแบบไร้สายสามารถบันทึกข้อมูลและ
สามารถเรียกดูบนมือถือเพื่อการนาเสนอรวดเร็วและถูกต้อง (ชนิดา โภชนุกูล และปาริณี พงษ์สุวรรณ, 2559)
จากการกล่าวมาการพัฒนาทางด้านโปรแกรมการออกแบบก่อสร้างมีหลากหลายโปรแกรมการทางผู้จัดทา
จึ ง มองเห็ น การเปลี่ ย นแปลงของโปรแกรมจึ ง น ามาจั ด ท าโดยการเปรี ย บเที ย บการท างานระหว่ า งโปรแกรม
Autodesk Revit Student and Education 2020 และโปรแกรม ArchiCAD 24 และเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม
ArchiCAD 24
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit กับโปรแกรม ArchiCAD
โดยการทาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) บ้าน 2 ชั้น
2. เพื่ อ ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น การใช้ โ ปรแกรมเขี ย นแบบสองมิ ติ แ ละการเขี ย นวิ ธี
แบบจาลอง สารสนเทศอาคารในการเขียนแบบก่อสร้าง
ขอบเขตการวิจัย
1. ด้านโปรแกรม Autodesk Revit Student and Education และโปรแกรม ArchiCAD 24
2. ด้านการจาลองสารสนเทศอาคาร
3. ด้านข้อมูล แบบจาลองบ้าน 2 ชั้น 1 หลัง
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
-เพศ
-อายุ
-อาชีพ
-ชั้นปีการศึกษา
-การใช้โปรแกรมในการเขียนแบบสารสนเทศ
-ระยะเวลาในการใช้งานโปรแกรม
-การใช้งานต่อครั้ง/สัปดาห์

ตัวแปรตาม
ระดับความความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม
Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD

ปัจจัยด้านการทางาน
โปรแกรม Autodesk Revit
โปรแกรม ArchiCAD
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการใช้โปรแกรม Autodesk Revit
Student and Education 2020 และโปรแกรม ArchiCAD 24 มาใช้ในการเขียนแบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น
เพื่อชี้วัดว่าการเขียนแบบทั้ง 2 โปรแกรมมีความแตกต่างในการเขียนแบบก่อสร้างและการจาลองอาคาร สารสนเทศ
พร้อมเสนอการใช้โปรแกรม ArchiCAD 24 ในรูปแบบสื่อสารสอนออนไลน์และวีดีโอการใช้งาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
1. การเปรียบเทียบการทางานใช้กลุ่มประชากรผู้ที่มีความเกี่ยวกับแบบก่อสร้างโดยตรงเป็น ผู้มี
ประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit Student and Education และโปรแกรม ArchiCAD 24
จานวน 30 คน
2. การนาเสนอคู่มือใช้กลุ่มประชากร นักศึกษาปีที่ 1-4 สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบจานวน 30 คน
กลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มผู้มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Autodesk Revit Student and Education และ
โปรแกรม ArchiCAD 24 ส่ง แบบสอบถามทางออนไลน์ไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบผ่า นทางเฟซบุ๊ก
(Facebook) โดยลงในกลุ่ม คนเขียนแบบ
2. กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
จะใช้วิธีส่งแบบสอบถามที่มีการวัดผลความเข้าใจและความถูกต้องในการจัดทาคู่มือผ่านทางลิ้งค์ (Link) ของแบบ
ประเมิน โดยมีจานวนนักศึกษา 30 คนจาแนกเป็น นักศึกษาปีที่ 1 จานวน 19 คน นักศึกษาปี ที่ 2 จานวน 8 คน
และนักศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้รวมรวมผ่าน Google form
2. แบบสอบถามด้านการทางานของโปรแกรม Autodesk Revit Student and
Education และโปรแกรม ArchiCAD 24
3. แบบประเมินวัดผลวิธีการใช้งานโปรแกรม ArchiCAD 24
4. เครื่องมือเสนอวิธีการใช้โปรแกรมทาสื่อเว็บไซต์ผ่าน Google Sway และจัดทาเป็นรูปแบบ
วิดโิ อ การทางาน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การใช้โปรแกรม Microsoft excel 2020 ในการคานวณโดยการใช้สูตรกาหนดค่าลงไป
2. การเขียนบ้านพักอาศัย 2 ชั้น 1 อาคารด้วยโปรแกรม Autodesk Revit Student and
Education 2020 และโปรแกรม ArchiCAD 24
3. การเสนอสื่อสารสอนออนไลน์วิธีการใช้โปรแกรม ArchiCAD 24
สรุปผลการวิจัย
การแสดงผลการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บจากประเด็ น การศึ ก ษา “การเปรี ย บเที ย บวิ ธี ก ารจ าลองข้ อ มู ล
สารสนเทศอาคาร ระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit กับโปรแกรม ArchiCAD 24 โดยในปัจจัยการศึกษาคือ การ
เปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรมทั้งสองโดยการทาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น และการ
ทาสื่อสารสอนออนไลน์ใช้ โปรแกรม ArchiCAD ผ่า น Microsoft Sway การทาแบบสอบถามผู้ใช้ งานโปรแกรม
Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD 24 ผ่ า นทางระบบออนไลน์ ก ารเปรี ย บเที ย บการท างานระหว่ า ง
โปรแกรม Autodesk Revit กับโปรแกรม ArchiCAD 24 โดยการทาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

ภาพที่ 2 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit

ภาพที่ 3 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit รูปตัด 3 มิติ
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

ภาพที่ 4 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit รูปด้าน
ขนาดไฟล์ 14,652 KB

ภาพที่ 5 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ArchiCAD 24
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

ภาพที่ 6 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ArchiCAD 24 รูปตัด 3 มิติ

ภาพที่ 7 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร(BIM) บ้าน 2 ชั้น ด้วยโปรแกรม ArchiCAD 24 รูปด้าน
ขนาดไฟล์ 16,378 KB
ผลการศึ กษาการเปรียบเทียบด้า นการจ าลองสารสนเทศ (BIM) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit กับ
โปรแกรม ArchiCAD 24 ในงานวิ จั ย นี้ ท าให้ ท ราบถึ ง การใช้ ง านโปรแกรมการจ าลองสารสนเทศอาคารใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและสามารถนาผลการศึกษาที่ได้จากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมาเป็น ตัวชี้วัดในการ ใช้
โปรแกรมสาหรับผู้ที่สนใจในด้านการจาลองสารสนเทศอาคาร อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการ เลือกใช้
โปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ในตลาดการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน
ด้านการเปรียบเทียบการใช้งานโปรแกรม ผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk
Revit และโปรแกรม ArchiCAD โดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการใช้งานพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของทั้ง 2
โปรแกรมอยู่ระดับความพึงพอใจมากที่ค่าเฉลี่ย 4.30 และ 3.63 โปรแกรม Autodesk Revit จะมีค่าเฉลี่ยที่สูง กว่า
หากจาแนกเป็นรายการจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าโปรแกรม ArchiCAD ดังตารางที่ 1
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD 24 โดย
กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการใช้งาน
รายการ
ความสะดวกด้านการโหลดติดตั้งโปรแกรม
ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงาน
โครงสร้าง
ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงาน
สถาปัตย์
ด้านการจาลองในรูปแบบ 3 มิติ
ความง่ายในการใช้งาน
ความสะดวกในการใช้งาน
ความแม่นยาของโปรแกรมต่อคาสั่งและแถบเมนู
ความเสถียรของโปรแกรม
การนาไฟล์งานสามารถนาไปเชื่อมต่อ/สกุลงาน
สามารถนาไปเข้าใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้สะดวก
รวม

Autodesk Revit
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
4.33
4.83

ArchiCAD 24
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
3.27
2.93

Autodesk Revit
Autodesk Revit

4.50

4.27

Autodesk Revit

4.50
3.20
4.33
4.50
4.33
4.20

3.67
4.17
3.77
3.80
3.80
3.03

Autodesk Revit
ArchiCAD
Autodesk Revit
Autodesk Revit
Autodesk Revit
Autodesk Revit

4.30

3.63

พึงพอใจมาก

จากผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD โดย
กลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการใช้งาน (ตารางที่ 1) พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ระดับความพึง
พอใจมากที่ค่าเฉลี่ย 4.30 และ 3.63 โปรแกรม Autodesk Revit จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า หากจาแนกเป็นรายการจะ
พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าโปรแกรม ArchiCAD ในด้าน ความสะดวกด้านการโหลดติดตั้งโปรแกรม ความสามารถใน
การเขียนแบบก่อสร้างด้านงานโครงสร้าง ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงานสถาปัตย์ ด้านการจาลอง
ในรูปแบบ 3 มิติ ความสะดวกในการใช้งาน ความแม่นยาของโปรแกรมต่อคาสั่งและแถบเมนู ความเสถียรของ
โปรแกรม การนาไฟล์งานสามารถนาไปเชื่อมต่อ/สกุลงานสามารถนาไปเข้าใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้สะดวก และ
โปรแกรม ArchiCAD มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในด้าน ความง่ายในการใช้งาน
ด้านการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD โดยกลุ่ม
นักศึกษาในการใช้งานพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ระดับความพึงพอใจมากที่ค่าเฉลี่ย 3.87
และ 36.3 โดยโปรแกรม Autodesk Revit จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า หากจาแนกเป็นรายการจะพบว่ามี ค่าเฉลี่ยที่สูง
กว่าโปรแกรม ArchiCAD ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD 24 โดย
กลุ่มนักศึกษา
รายการ
ความสะดวกด้านการโหลดติดตั้งโปรแกรม
ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงาน
โครงสร้าง
ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงาน
สถาปัตย์
ด้านการจาลองในรูปแบบ 3 มิติ
ความง่ายในการใช้งาน
ความสะดวกในการใช้งาน
ความแม่นยาของโปรแกรมต่อคาสั่งและแถบเมนู

Autodesk Revit
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
4.23
4.17

ArchiCAD 24
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
3.03
3.77

Autodesk Revit
Autodesk Revit

3.73

3.80

ArchiCAD

3.50
3.43
3.80

3.57
3.87
3.80

3.73

3.70

ArchiCAD
ArchiCAD
Autodesk Revit,
ArchiCAD
Autodesk Revit
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD 24 โดย
กลุ่มนักศึกษา (ต่อ)
รายการ
ความเสถียรของโปรแกรม
การนาไฟล์งานสามารถนาไปเชื่อมต่อ/สกุลงาน
สามารถนาไปเข้าใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้สะดวก
รวม

Autodesk Revit
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
3.83
4.40

ArchiCAD 24
̅
ค่าเฉลี่ย 𝒙
3.70
3.23

Autodesk Revit
Autodesk Revit

3.87

3.63

พึงพอใจมาก

จากผลการเปรียบเทียบการทางานระหว่างโปรแกรม Autodesk Revit และโปรแกรม ArchiCAD โดย
กลุ่มนักศึกษา (ตารางที่ 2) พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ของทั้ง 2 โปรแกรมอยู่ระดับความพึงพอใจมากที่ค่าเฉลี่ย
3.87 และ 3.63 โดยโปรแกรม Autodesk Revit จะมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่า หากจาแนกเป็นรายการจะพบว่ามีค่าเฉลี่ยที่
สูงกว่าโปรแกรม ArchiCAD ในด้านความสะดวกด้านการโหลดติดตั้งโปรแกรม ความสามารถในการเขียนแบบ
ก่อสร้างด้านงานโครงสร้าง ความแม่นยาของโปรแกรมต่อคาสั่งและแถบเมนู ความเสถียรของโปรแกรม การนาไฟล์
งานสามารถนาไปเชื่อมต่อ/สกุลงานสามารถนาไปเข้าใช้งานกับโปรแกรมอื่นได้สะดวก และโปรแกรม ArchiCAD มี
ค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าในด้าน ความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้างด้านงานสถาปัตย์ ด้านการจาลองในรูปแบบ 3 มิติ
ความง่ายในการใช้งาน และมีค่าเฉลี่ยเท่ากันในด้านความสะดวกในการใช้งาน
การทาสื่อการสอนโปรแกรม ArchiCAD 24 เป็นเหมือนเครื่องมือสาหรับผู้เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมและ
ผู้ที่สนใจการใช้โปรแกรมให้มีพื้นฐานและความเข้าใจเบื้องต้นในตัวโปรแกรม จากแบบทดสอบก่อนเรียนและ หลัง
เรียนผลที่ได้ ผู้ที่รับชมสื่อการสอนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และประยุกต์ใช้กับงานเขียนแบบ 2 มิติและ
3 มิติได้ ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
รายการ
คะแนนเฉลี่ยจากการทา
แบบสอบถามก่อนการศึกษาสื่อ
การสอน
คะแนนเฉลี่ยจากการทา
แบบสอบถามหลังการศึกษาสื่อ
การสอน

จานวนคน
(N)
30

คะแนนเต็ม

ส่วนเบี่ยนเบน
มาตรฐาน S.D
2.60

t-test

25

คะแนนเฉลี่ย
̅
𝒙
8..90

30

25

19.70

6.32

8.31

8.31

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากการศึกษา (ตารางที่ 3) พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
มีค่าเท่ากับ 8.90 ค่าเฉลี่ยคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 19.70 ทาการทดสอบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยคะแนนการทาแบบทดสอบก่อน-หลังเรียนโดยใช้ t- test พบว่าค่า t ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (a) 0.05
แบบสองทาง (a/2) และ df = 30-1 = 29 ได้ค่า t = 2.04 เมื่อเปรียบเทียบกับค่า t คานวณปรากฏว่ามากกว่าค่า t
จากตาราง ดังนั้นจึงสรุปผลว่าหลังเรียนการศึกษาคู่มือการใช้งาน ArchiCAD24 มีความรู้ความเข้าใจ มากกว่าก่อน
เรียนมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อมูลผลการทาแบบสอบถามก่อนเรียนและหลังเรียนก่อนดูสื่อสารสอนออนไลน์โปรแกรม ArchiCAD
24 จากการศึกษาพบว่า มีจานวนผู้ร่วมทาแบบสอบถามจานวน 30 คน โดยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8.90 และคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ 19.70 ผลที่ได้คือผู้ที่ศึกษามี
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ความเข้าใจมากขึ้นหลังจากได้ชมสื่อสารสอนออนไลน์ การทาแบบสอบถามผู้ใช้งานโปรแกรมสามารถนามาเป็น
ตัวชี้วัดในการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม
จากการศึกษาการเปรียบเทียบด้านการจาลองสารสนเทศ (BIM) ด้วยโปรแกรม Autodesk Revit กับ
โปรแกรม ArchiCAD 24 ในงานวิจัยนี้ผลการศึกษาพบว่าโปรแกรมทั้ง 2 โปรแกรมมีข้อดีและข้อเสียต่างกัน ไปทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งาน และลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับ คฑาวุฒิ ลิ้มพงษ์ธร (2560) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจประยุกต์ใช้
BIM. ในอนาคต (McGraw-HillConstruction , 2009) เช่นทาให้การติดต่อสื่อสารระหว่ างผู้ที่มีความเกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนการออกแบบดีขึ้น,ความสามารถในด้านการทางานการประมาณราคาเป็นต้นซึ่งช่วยสนับสนุนผลการศึกษา
ครั้งนี้ว่ามีความเกีี่ยวข้องที่สอดคล้องไกล้เคียงกันในเรื่องความคิดเห็นการใช้งานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยวิธี
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM)
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลที่ได้จากแบบสอบถามเป็นการเปรียบเทียบโปรแกรมสามารถนามาเป็นคาแนะนาสาหรับผู้ที่เริ่มต้น
การใช้โปรแกรมในการเลือกใช้ แต่ไม่สามารถวัดผลความสามารถและการเลือกใช้สาหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมใดโปรแกรม
หนึ่งจนเชี่ยวชาญ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาในครั้งต่อไปอาจทาสื่อสารสอนออนไลน์กโปรแกรม Autodesk Revit เพื่อเพิ่มการ
เปรียบความเข้าใจของผู้รับชมสื่อทั้ง 2 โปรแกรม
2. งานวิจัยนี้สามารถนาไปต่อยอดในการทาแบบจาลองสารสนเทศในงานระบบ ประปา ไฟฟ้า เพือ่
ทาการเปรียบการเขียนแบบในงานระบบของทั้ง 2 โปรแกรม
เอกสารอ้างอิง
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สมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร
Laterite Engineering Properties in Kamphaeng Phet Province
พูนวิทย์ ปุ๊ดป่วน1 เอกสิทธิ์ เทียนมาศ2 และมาณพ ต้นเคน2
Punvit Pudpuan1 Aekasit Thianmas2 and Manop Tonken2
1นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

2อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลงซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นอัตลักษณ์
ของจังหวัดกาแพงเพชร โดยศิลาแลงที่นามาใช้ทดสอบ มีขนาด 20x40x7.5 ซม. นามาจากร้านขายศิลาแลง ใน
อาเภอเมืองกาแพงเพชร และอาเภอพรานกระต่าย ทาการจาแนกประเภทของศิลาแลงตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้
งาน 3 ประเภท คือ 1) อายุ 1 – 2 เดือน 2) อายุ 2 เดือน – 1 ปี และ 3) อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ทาการทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้า กาลังรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด จากนั้นนา
ผลการทดสอบที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างประเภท
เดียวกัน ผลการศึกษา พบว่า ค่ากาลังรับแรงอัดและกาลังรับแรงดัดของศิลาแลง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุหลังการขุด โดย
ปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง คือ ปริมาณเนื้อหิน ปริมาณโพรง และค่าความหนาแน่นของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มีเนื้อหิน
มาก ความหนาแน่นสูง จะส่งผลให้ค่ ารับกาลังแรงอัดและแรงดัดมีค่า สูง ในขณะที่ศิ ลาแลงที่มีโพรงมาก ความ
หนาแน่นต่าจะส่งผลให้ค่ากาลังรับแรงอัดและแรงดัดมีค่าต่าลง โดยศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชรมีค่ากาลังรับแรงอัด
เฉลี่ยใกล้เคียงกับคอนกรีตบล็อกและคอนกรีตมวลเบา อย่างไรก็ตามการนาศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร ไปใช้งาน
จริงควรคานึงถึงสมบัติด้านอื่นด้วย
คาสาคัญ: ศิลาแลง / กาลังรับแรงอัด / กาแพงเพชร
Abstract
This research aims to study the engineering properties of laterite, building material that is
the identity of Kamphaeng Phet Province. The laterite used for the test measures 20x40x7.5 cm
and it was taken from a laterite shop in Mueang Kamphaeng Phet District and Phran Kratai District.
Laterite stone was then classified according to the age after excavation into 3 categories:
1) age 1 - 2 months 2) age 2 months - 1 year and 3) older than 1 year. Various properties were
tested in the laboratory such as density, water absorption, compressive strength and flexural
strength. The test results were then compared with concrete block and lightweight concrete, which
were considered to be the same types of building material. The results of the study, it was found
that Compressive strength and flexural strength of laterite It does not depend on the age after
excavation. The factors that directly affected were the amount of rock, the volume of the cavity,
and the laterite density. by laterite with a lot of stone High density results in high compressive and
flexural strength values. While laterite with a very hollow Low density results in lower compressive
strength and flexural strength. Laterite in Kamphaeng Phet Province has average compressive
strength similar to concrete block and aerated concrete. However, the laterite Kamphaeng Phet
Province, in actual use, other properties likewise should be taken into account.
Keywords: laterite / compressive strength / Kamphaeng Phet
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ศิลาแลง หรือ แม่รัง เป็นวัสดุในธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับหิน สีแดง ส้ม หรือน้าตาลเข้ม มีรู
พรุนทั่วไป นับเป็นวัสดุที่มีความสาคัญในการก่อสร้างในอดีต เนื่องจากมีความแข็งพอสมควร ในประเทศไทยพบศิลา
แลง 2 แบบ คือ 1) แบบที่เชื่อมยึดตัวแน่น เป็นแผ่นต่อเนื่องเป็นพืด เรียกว่า “ศิลาแลง” หรือ “แม่รัง” นิยมตัดเป็น
แท่งคล้ายอิฐ นาไปสร้างสิ่งก่อสร้าง กาแพง ปูทางเดิน และ 2) แบบที่เกาะตัวกันหลวมๆ ลักษณะร่วน เรียกว่า
“ลูกรัง” นิยมใช้อัดพื้นถนน เพราะเมื่อมีการบดอัด และได้รับความชื้นจากน้าแล้ว จะจับตัวแน่นดีกว่าดิน หรือทราย
ธรรมดา เช่นกัน (สิน สินสกุล, ม.ป.ป.)
การนาศิลาแลงมาใช้นั้น เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากนัก เมื่อเปิดหน้าดินลงไปถึงตัวศิลาแลง จะพบเนื้อดิน
ที่ไม่แข็งนัก ใช้ขวานหรือเหล็กสกัด หรือชะแลง เซาะร่องงัดออกมาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ได้ แต่เมื่อยกขึ้น
มาแล้วต้องรีบตัดแต่งให้เข้ารูปตามต้องการโดยเร็ว เพราะหากทิ้งไว้เป็นเวลานาน มันจะแข็งตัวกว่าเดิมมาก เมื่อแต่ง
รูปเสร็จแล้ว วางทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก็จะแข็งมาก สามารถนาไปก่อสร้างได้เหมือนอิฐ ปัจจุบันมีความนิยมนา
ศิลาแลงมาใช้ตกแต่งสวน เป็นหินปูพื้น ปูทางเดิน ก่อกาแพง และอาจใช้ก่อผนังอาคารบ้านเรือนได้
จังหวัดกาแพงเพชรมีคาขวัญว่า “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ามันลาน
กระบื อ เลื่ อ งลื อ มรดกโลก” จากค าขวัญ จะพบว่ า ศิ ล าแลง คื อ วั ส ดุ ที่ เ ป็ น อั ต ลั กษณ์ สาคั ญ ของจั ง หวั ด นี้ ทั้ ง นี้
เนื่องจากโบราณสถานในเมืองมรดกโลกพื้นที่ของจังหวัดกาแพงเพชร มีซากที่ก่อสร้างที่ทาด้วยศิลาแลงจานวน
มากมายหลายร้อยอาคาร อีกทั้งในปัจจุบันวัสดุศิลาแลงยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่หาได้ในปัจจุบันและยังเป็นวัสดุที่
ประชาชนชาวกาแพงเพชรนิยมนามาใช้เพื่อตกแต่งอาคารบ้านเรือนอีกด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลงในจังหวัด
กาแพงเพชร เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อเปรียบเทียบสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชรกับวัสดุก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
คาขวัญจังหวัดกาแพงเพชร
“กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง พระแสงฯ ล้าค่า ศิลาแลงใหญ่
กล้วยไข่หวาน น้ามันลานกระบือ เลืองลือมรดกโลก”
ศิลาแลง คือ วัสดุที่เป็นอัตลักษณ์ของกาแพงเพชร

ศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง
ความหนาแน่น
การดูดซึมน้า
กาลังรับแรงอัด
กาลังรับแรงดัด

เปรียบเทียบสมบัติทางวิศวกรรม
ของศิลาแลง กับวัสดุก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย ศิลาแลง ขนาด 20x40x7.5 ซม. โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการสารวจร้าน
ขายศิลาแลง ในอาเภอเมือง และอาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร จากนั้นได้นาศิลาแลงมาแบ่งประเภท
ตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้งาน สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 1) อายุ 1 – 2 เดือน (แบบ A) 2) อายุ 2 เดือน –
1 ปี (แบบ B) 3) อายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป (แบบ C) จานวนอย่างละ 20 ก้อน เพื่อรอการทดสอบต่อไป
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างทดสอบศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชรประเภทต่าง ๆ
2. การทดสอบ
การศึกษานี้ทาการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร โดยมี
รายละเอียดของกระบวนการทดสอบ ดังนี้
1) ความหนาแน่น (Density)
การทดสอบหาความหนาแน่น สามารถหาได้จากการนาตัวอย่างทดสอบมาทาการวัดขนาด และ
ชั่งหามวล ค่าความหนาแน่นคานวณได้จากสมการ
𝑚
ρ =
(1)
𝑉

เมื่อ

ρ
𝑚
𝑉

คือ ความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบ, กก./ลบ.ม.
คือ มวลของตัวอย่างทดสอบ, กก.
คือ ปริมาตรที่ได้จากการวัดตัวอย่างทดสอบ, ลบ.ม.

2) การดูดซึมน้า (Absorption)
การดูดซึมน้าสามารถบอกถึงความคงทนของตัวอย่างทดสอบ การทดสอบการดูดซึมน้า ปกติให้
แช่อิฐในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าการดูดซึมน้า หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้าหนักของน้าที่มีอยู่ในตัวอย่าง
ทดสอบ หลังจากนาไปแช่น้าต่อน้าหนักที่อบแห้ง
ร้อยละการดูดซึมน้า =
เมื่อ

1) วัดขนาด

𝑊𝑤
𝑊𝑠

𝑊𝑤 −𝑊𝑠
𝑊𝑠

𝑥 100

(2)

คือ น้าหนักหลังแช่น้า, กก.
คือ น้าหนักที่อบแห้ง, กก.

2) แช่น้า
3) น้าหนักเปียก
4) อบแห้ง
5) น้าหนักแห้ง
ภาพที่ 3 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความหนาแน่น และการดูดซึมน้า
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3) กาลังรับแรงอัด (Compressive strength)
กาลังรับแรงอัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงอัดต่อพื้นที่รับแรง มีหน่วยเป็น กก./ตร.ซม.
สามารถคานวณได้จากสมการ
𝑃
𝜎=
(3)
𝐴

เมื่อ

𝜎
𝑃
𝐴

คือ กาลังรับแรงอัด, กก./ตร.ซม
คือ แรงอัดสูงสุด, กก.
คือ พื้นที่รับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบ, ตร.ซม.

4) กาลังรับแรงดัด (Flexural strength)
กาลังรับแรงดัด หมายถึง ความต้านทานการโก่งเมื่อมีแรงกระทาเป็นจุด การทดสอบกาลังรับ
แรงดัดเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสของการแตกร้า ว (modulus of rupture) ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้า ง
สามารถคานวณได้จากสมการ
3𝑃𝐿
𝐹𝑏 =
(4)
2
2𝑏𝑑

เมื่อ

𝐹𝑏
𝑃
𝐿
𝑏
𝑑

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กาลังรับแรงดัด, กก./ตร.ซม
แรงกดสูงสุด, กก.
ความยาวของตัวอย่างทดสอบ, ซม.
ความกว้างของตัวอย่างทดสอบ, ซม.
ความหนาของตัวอย่างทดสอบ, ซม.

1) กาลังรับแรงอัด (Compressive Strength)
2) กาลังรับแรงดัด (Flexural strength)
ภาพที่ 4 การทดสอบกาลังรับแรงดัด และกาลังรับแรงดัด
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะพื้นผิว
ผลการทดสอบสมบัติทางกายภาพของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ศิลาแลงที่ขุดขึ้นมาทิ้งไว้
ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน จะมีลักษณะของสี และพื้นผิวที่แตกต่าง ๆ กัน เนื่องจากศิลาแลงเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ เมื่อขุดขึ้นมาทิ้งไว้สัมผัสอากาศก็จะเกิดความแข็ง แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้นานจะถูกสภาพอากาศกัดกร่อน
ทาให้ศิลาแลงมีสีซีด และรูพรุนเพิ่มขึ้น ลักษณะทางกาพภาพแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร
ตัวอย่าง
ทดสอบ
A

B

C

อายุหลังขุด

1 - 2 เดือน

2 เดือน - 1 ปี

1 ปี ขึ้นไป

ลักษณะทางกายภาพ

ภาพขยาย
(130 เท่า)

ผลการทดสอบ
-

สีส้มแดง
ผิวเรียบ
เนื้อแน่น
ไม่มีรูพรุน

-

สีส้มแดง
ผิวขรุขระ
เนื้อแน่น
มีรูพรุน

-

สีส้มซีดออกน้าตาล
ผิวขรุขระ
เนื้อกลวง
มีรูพรุน

2. ความหนาแน่น และการดูดซึมน้า
ผลการทดสอบ พบว่า ศิลาแลงที่นามาทดสอบจะมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2,000–2,500
กก./ลบ.ม. โดยค่าความหนาแน่นจะมีค่าต่าลงตามอายุหลังการขุดขึ้นมาใช้งาน ในขณะที่เมื่อนาผลการทดสอบมา
หาค่าการดูดซึมน้า พบว่า ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุดยิ่งมากส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ามีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย โดยศิลา
แลงที่ขุดขึ้นมาใหม่จะมีพื้นผิวที่แน่น และรูพรุนน้อย แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการเก็บรักษาที่ดี ศิลา
แลงจะถูกสภาพอากาศกัดกร่อนทาให้เกิดการสึกกร่อนจนเกิดรูพรุน และมีช่องว่างระหว่างโพรงจึงทาให้ค่าการดูดซึม
น้าสูงขึ้นตามไปด้วย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้า กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัด
กาแพงเพชร (ภาพที่ 5) พบว่า ค่ า การดูดซึมน้าจะมีความสัมพันธ์กับค่า ความหนาแน่น โดยศิ ลาแลงที่มีความ
หนาแน่นสูง อัตราส่วนช่องว่างน้อยทาให้ค่าการดูดซึมน้าต่า ในขณะที่ศิลาแลงที่มีความหนาแน่นต่า อัตราส่วน
ช่องว่างมาก จะมีค่าการดูดซึมน้าสูงตามไปด้วย

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้า กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร
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3. กาลังรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด
ผลการทดสอบกาลังรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด พบว่า ค่ากาลังรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด
ของศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 1 – 2 เดือน มีค่าเท่ากับ 28.68 และ 19.88 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าสูงสุด
(ดังภาพที่ 6) โดยเมื่อพิจารณาที่ค่ากาลังรับแรงอัด พบว่า อายุหลังการขุดไม่ได้ส่งผลต่อค่ากาลังรับแรงอัด โดยปัจจัย
ที่ส่งผลโดยตรงต่อค่ากาลังรับแรงอัดของศิลาแลง คือ ปริมาณเนื้อหิน และปริมาณโพรงของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มี
เนื้อหินมาก (โพรงน้อย) จะส่งผลให้ค่ารับกาลังแรงอัดมีค่าสูง ในขณะที่ศิลาแลงที่มีโพรงมาก (สังเกตจากตารางที่ 1
แบบ B มีโพรงมากที่สุด) จะส่งผลให้ค่ากาลังรับแรงอัดมีค่าต่าลง เนื่องจากศิลาแลงที่มีปริมาณโพรงสูงมีโอกาสที่ดิน
และวัสดุอินทรีย์ชนิดอื่นจะเข้าไปแทรกตัวอยู่ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงจึงทาให้ค่ากาลังรับแรงอัดที่ได้
มีค่าต่ากว่าศิลาแลงที่มีปริมาณโพรงน้อย นอกจากนี้สภาพอากาศที่กัดกร่อนส่งผลให้ศิลาแลงเกิดรูพรุนได้ ในขณะที่
เมื่อพิจารณาที่ค่ากาลังรับแรงดัด พบว่า อายุหลังการขุดไม่ได้ส่งผลต่อค่ากาลังรับแรงดัดเช่นเดียวกัน โดยปัจ จัยที่
ส่งผลโดยตรงต่อค่ากาลังรับแรงดัดของศิลาแลง คือ ค่าความหนาแน่นของศิลาแลง โดยศิลาแลงที่มีความหนาแน่นสูง
จะมีค่ากาลังรับแรงดัดมากตามไปด้วย แสดงดังภาพที่ 7

ภาพที่ 6 กาลังอัดรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัดของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากาลัง กับความหนาแน่นของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร
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4. เปรียบเทียบกับวัสดุก่อสร้างประเภทอื่น ๆ
จากการศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร ผู้วิจัยได้นาผลการทดสอบมาทา
การเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุก่อสร้างประเภทเดียวกัน โดยทาการ
ทดสอบกาลังรับแรงอัด ผลการทดสอบ พบว่า ค่ากาลังรับแรงอัดเฉลี่ยของศิลาแลงแบบ A, B และ C มีค่าเท่ากับ
28.68, 15.67 และ 19.86 กก./ตร.ซม. ตามลาดับ ในขณะที่คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา มีค่ากาลังรับ
แรงอัดเฉลี่ย เท่ากับ 25.42 และ 26.67 กก./ตร.ซม. ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกัน
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้าหนัก และมอก.1505-2541
คอนกรีตบล็อกมวลเบา ชั้นคุณภาพ 2 กาหนดค่ากาลังรับแรงอัดแต่ละก้อนต้องไม่น้อยกว่า 20 กก./ตร.ซม. และค่า
ก าลั ง รั บ แรงอั ด เฉลี่ ย ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 25 กก./ตร.ซม. (กระทรวงอุ ต สาหกรรม, 2561 ; ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้า, 2541)
พบว่า ศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร มีค่ากาลังรับแรงอัดแต่ละก้อนที่มากกว่าค่ากาลังรับแรงอัดมาตรฐาน
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่ากาลังรับแรงอัดเฉลี่ย พบว่า ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 1 – 2
เดือน (A) มีค่ากาลังรับแรงอัดสูงกว่ามาตรฐาน ขณะที่ศิลาแลงที่มีอายุหลังการขุด 2 เดือน – 1 ปี (B) และอายุหลัง
การขุดมากกว่า 1 ปี (C) มีค่าต่ากว่ามาตรฐาน ดังภาพที่ 9

1) ศิลาแลง

2) คอนกรีตบล็อก

3) คอนกรีตมวลเบา

ภาพที่ 8 การทดสอบกาลังอัดรับแรงอัดของศิลาแลง คอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา

มอก.58-2533, 1505-2541 Compressive Strength ≥ 25 ksc

ภาพที่ 9 กาลังอัดรับแรงอัดเฉลี่ยของศิลาแลง เปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อก และคอนกรีตมวลเบา
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ กษาสมบัติทางวิศ วกรรมของศิ ลาแลง จั ง หวัดกาแพงเพชร พบว่า ค่ า การดูดซึมน้าจะมี
ความสัมพันธ์กับค่าความหนาแน่น โดยศิลาแลงที่มีความหนาแน่นสูง ปริมาณโพรงของน้าและอากาศภายในเนื้อวัสดุ
จะน้อยทาให้ค่าการดูดซึมน้าต่า ในขณะที่ศิลาแลงที่มีความหนาแน่นต่า ปริมาณโพรงของน้าและอากาศภายในเนื้อ
วัสดุจะมากทาให้ค่าการดูดซึมน้าสูง ซึ่งสอดคล้องกับนท แสงเทียน และคณะ (2548) และ แสงสุรีย์ พังแดง และ
คณะ (2563) นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค่าการดูดซึมน้ากับกาลังรับแรงอัด พบว่า ศิลาแลงที่มีค่า
การดูดซึมน้าสูงขึ้นจะส่งผลให้ค่าการกาลังรับแรงอัดมีค่าต่าลง ซึ่งสอดคล้องกับ แสงสุรีย์ พังแดงและคณะ (2563)
ที่ว่า สภาพความชื้นของวัสดุศิลาแลงจะมีอิทธิผลอย่างมากต่อความแข็ง แรงของวัสดุ โดยสภาพความชื้นที่เพิ่มขึ้นจะ
ส่งผลให้ค่ากาลังลดลงอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามศิลาแลงเป็นวัสดุตามธรรมชาติ ดังนั้น การนาศิลาแลงไปใช้งานจริงควรคานึงถึงสมบัติด้าน
อื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้า กาลังรับแรงอัด และกาลังรับ
แรงดัด ของศิลาแลง จังหวัดกาแพงเพชร สามารถนาผลการทดสอบที่ได้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น สาหรับใช้ในการ
ตัดสินใจนาศิลาแลงไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทาการกาหนดขอบเขตแหล่งที่มาของศิลาแลงที่นามาใช้ในการทดสอบจาก
ในอาเภอเมืองกาแพงเพชร และอาเภอพรานกระต่ายเท่านั้น ดังนั้น ในการทาวิจัยขั้นต่อไปควรมีการเพิ่มแหล่งที่มา
ของตัวอย่างทดสอบให้กระจายอย่างทั่วถึง นอกจากควรทาการทดสอบสมบัติทางเคมีเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการ
ทดสอบที่น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
Study the properties of concrete block mixed with Corn Remnants
ธราดล แสงอ่วม1 เอกสิทธิ์ เทียนมาศ2 และพัชรีรัต หารไชย2
Tharadon Sangaum1 Aekasit Thianmas2 and Patchareerat Harachai2
1นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
2อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด โดยเศษ
ข้าวโพดที่ใช้ประกอบด้วยเปลือกและซังข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร นาเศษ
ข้าวโพดที่ได้มาบดให้มีขนาดความยาวประมาณ 2 – 4 ซม. นามาใช้แทนที่วัสดุมวลรวมในสัดส่วนร้อยละ 12.5, 25
และ 50 ทาการขึ้นรูปตัวอย่างขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. ทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล
ได้แก่ ความหนาแน่น การดูดซึมน้า กาลังรับแรงอัด และกาลังรับแรงดัด จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณของเศษ
ข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าความหนาแน่น และกาลังรับแรงอัดมีค่าต่าลง ในขณะที่ค่าการดูดซึมน้าจะมีค่าสูงขึ้น
จากนั้นนาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดไปทาการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม. ทาการทดสอบ
กาลังต้านทานแรงอัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533 คอนกรีตบล็อกไม่รับน้าหนัก จากผลการ
ทดสอบ พบว่า คอนกรีตบล็อคที่ผสมเศษข้าวโพดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 12.5 มีค่ากาลังต้านแรงอัดเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.33 เมกะพาสคัล ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ไม่น้อยกว่า 2.50 เมกะพาสคัล)
คาสาคัญ: คอนกรีตบล็อก / เศษข้าวโพด / มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / กาลังต้านทานแรงอัด
Abstract
The objective of this research was to determine the appropriate mix ratio of concrete
blocks mixed with corn remnants. The corn waste used consists of husks and corn cobs, which a
waste material from harvesting agricultural products and were obtained and crushed into a length
of approximately 2 – 4 cm to replace the aggregate materials in the proportion of 12.5, 25 and 50
percent. They were additionally molded with samples of size 5x5x5 cm. and 4x4x16 cm. From
physical and mechanical properties aspects, the corn remnants were tested in terms of density,
water absorption, compressive strength, and flexural strength. From the test results, it was found
that the amount of corn remnants increased and would result in the density values and the
compressive strength was lower while the water absorption value was higher. Then, they absorbed
the most suitable mix proportions to make an actual concrete block, size 19x39x7 cm. Further, the
test compressive strength according to Thai Industrial Standard (TIS) 58-2533 was created, nonweight bearing concrete block. It was found that concrete blocks mixed with corn remnants in the
proportion of less than 12.5% had average compressive strength of not less than 3.33 megapascals,
which was higher than the industrial standard (not less than 2.50 megapascals).
Keywords: concrete block / corn remnants / Thai Industrial Standard / compressive strength
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากทาให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล นาไปสู่ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสาคัญกาหนดเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (ดิศสกุล อึ้งตระกูล และกิตติพงศ์ รื่นวงศ์, 2561)
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คอนกรีตบล็อกเป็นวัสดุประเภทหนึ่งที่ใช้สาหรับการก่อสร้างทาผนังและใช้เป็นที่แพร่หลายมาเป็นเวลาช้า
นาน เนื่องจากเป็นวัสดุที่ผลิตได้ง่าย มีผู้ผลิตจานวนมากและครอบคลุมในทุกพื้ นที่จึงทาให้มีราคาถูก การก่อสร้างยัง
ทาได้เร็วกว่าอิฐมอญเนื่องจากมีขนาดก้อนที่ใหญ่กว่าเป็นอย่างมาก หากมีการพัฒนาโครงสร้างการผลิตคอนกรีต
บล็อกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนามาเป็นกรอบแนวคิดการสร้างผลผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานก่อสร้าง (ดิศสกุล อึ้งตระกูล และกิตติพงศ์ รื่นวงศ์, 2561)
เศษข้าวโพดเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ง่ายและมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นเศษที่เหลือทิ้งจาก
การหักและนาเมล็ดข้าวโพดออกไปแล้วและกลายเป็นเศษเหลือทิ้งอยู่ตามไร่ข้าวโพดและตามบ้านเรือน จนใน
ปัจจุบันมีผู้เล็งเห็นคุณค่าและนาเศษมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น เปลือกข้าวโพดนามาทากระทง ซังข้าวโพด
นาไปทาถ่านอัดแท่ง ซังข้าวโพดและเปลือกข้าวโพดเมื่อนามาบดละเอียดจะมีลักษณะเป็นเส้นกากใย จึงมีแนวโน้มที่
จะนามาเป็นวัสดุผสมคอนกรีตบล็อกได้ เนื่ องจากขนาดของเส้นใยของเศษข้าวโพดมีขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นเส้นใย
และกาก ประสานตัวกับวัสดุประสานได้ดีและน้าหนักเบา
จากที่กล่าวมาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้าหนักตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม มอก.58-2533 โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งได้แก่ เศษข้าวโพด มาเป็นส่วนผสม โดย
ทาศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพดเพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนา
วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินงานวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ
ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทรายหยาบ หินฝุ่น น้าสะอาด และเศษข้าวโพด โดย
ผู้วิจัยจะนาเศษข้าวโพดซึ่ง ประกอบไปด้วยเปลือกและซังข้าวโพดทาการตากให้แห้ง จากนั้นนาไปบดให้กลายเป็น
เศษมีความยาวประมาณ 2 – 4 ซม. เพื่อรอทาการผสมต่อไป
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1) ปูนซีเมนต์

2) ทรายหยาบ

3) หินฝุ่น
4) น้า
ภาพที่ 2 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ

5) เศษข้าวโพด

1) นาเศษข้าวโพดไปบด
2) เศษข้าวโพดที่ใช้สาหรับงานวิจยั
ภาพที่ 3 กระบวนการเตรียมเศษข้าวโพด
2. ออกแบบส่วนผสมและขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบ
กาหนดและออกแบบส่วนผสมคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ตามตารางที่ 1 โดยกาหนดให้อัตราส่วนน้า
ต่อปูนซีเมนต์ (w/c) เท่ากับ 0.75 ทาการขึ้นรูปเป็นตัวอย่างทดสอบ ขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. เพื่อทา
การทดสอบต่อไป
ตารางที่ 1 สัดส่วนผสมของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด (การผสมโดยวิธีปริมาตร)
ตัวอย่าง
ปูนซีเมนต์
ทดสอบ
(ส่วน)
STD
1
0.5-3-0.5
1
3-0.5-0.5
1
1-2-1
1
2-1-1
1
3-0-1
1
2-0-2
1
หมายเหตุ : STD หมายถึง
X-Y-Z หมายถึง

ทราย
หินฝุ่น
เศษข้าวโพด
ร้อยละของเศษ
(ส่วน)
(ส่วน)
(ส่วน)
ข้าวโพด
4
0.5
3
0.5
12.5
3
0.5
0.5
12.5
1
2
1
25
2
1
1
25
3
1
25
2
2
50
สัดส่วนผสมคอนกรีตบล็อกโดยทั่วไป (ตัวอย่างทดสอบควบคุม)
สัดส่วนผสมของ ทราย : หินฝุ่น : เศษข้าวโพด

1) นาส่วนผสมมาผสมให้เข้ากัน 2) นาส่วนผสมใส่แม่แบบที่เตรียมไว้
ภาพที่ 4 กระบวนการขึ้นรูปตัวอย่างทดสอบ

3) ตัวอย่างทดสอบ
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3. การทดสอบ
การศึกษานี้ทาการทดสอบสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด โดย
มีรายละเอียดของกระบวนการทดสอบ ดังนี้
1) การดูดซึมน้า (Absorption)
การดูดซึมน้าสามารถบอกถึงความคงทนของตัวอย่างทดสอบ การทดสอบการดูดซึมน้า ปกติให้
แช่อิฐในน้าเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยค่าการดูดซึมน้า หมายถึง อัตราส่วนระหว่างน้าหนักของน้าที่มีอยู่ในตัวอย่าง
ทดสอบ หลังจากนาไปแช่น้าต่อน้าหนักที่อบแห้ง
𝑊 −𝑊
ร้อยละการดูดซึมน้า = 𝑤 𝑠 𝑥 100
(1)
𝑊𝑠

เมื่อ

𝑊𝑤
𝑊𝑠

คือ น้าหนักหลังแช่น้า, กก.
คือ น้าหนักที่อบแห้ง, กก.

2) กาลังต้านทานแรงอัด (Compressive strength)
กาลังต้านทานแรงอัด หมายถึง อัตราส่วนระหว่างแรงอัดต่อพื้นที่รับแรง มีหน่วยเป็น
กก./ตร.ซม. สามารถคานวณได้จากสมการ
𝑃
𝜎=
(2)
𝐴

เมื่อ

𝜎
𝑃
𝐴

คือ กาลังต้านทานแรงอัด, กก./ตร.ซม
คือ แรงอัดสูงสุด, กก.
คือ พื้นที่รับแรงอัดของตัวอย่างทดสอบ, ตร.ซม.

3) กาลังต้านทานแรงดัด (Flexural strength)
กาลังต้านทานแรงดัด หมายถึง ความต้านทานการโก่งเมื่อมีแรงกระทาเป็นจุด การทดสอบกาลัง
รับแรงดัดเป็นการทดสอบเพื่อหาค่าโมดูลัสของการแตกร้าว (modulus of rupture) ของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
สามารถคานวณได้จากสมการ
3𝑃𝐿
𝐹𝑏 =
(3)
2
2𝑏𝑑

เมื่อ

𝐹𝑏
𝑃
𝐿
𝑏
𝑑

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

กาลังต้านทานแรงดัด, กก./ตร.ซม
แรงกดสูงสุด, กก.
ความยาวของตัวอย่างทดสอบ, ซม.
ความกว้างของตัวอย่างทดสอบ, ซม.
ความหนาของตัวอย่างทดสอบ, ซม.

1) กาลังรับแรงอัด
2) กาลังรับแรงดัด
ภาพที่ 5 การทดสอบกาลังต้านทานแรงอัด และกาลังต้านทานแรงดัด
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4) การขึ้นรูปจริง และการทดสอบ
ผู้วิจัยจะนาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุดไปทาการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
ขนาด 7x19x39 ซม. และทาการทดสอบกาลังต้านทานแรงอัดตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.58-2533

ภาพที่ 6 กระบวนการขึ้นรูปคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 7x19x39 ซม.

ภาพที่ 7 การทดสอบกาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
สรุปผลการวิจัย
1. ลักษณะพื้นผิว
ลักษณะพื้นผิวของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้า วโพดที่เตรียมได้จ ากการวิจั ยในครั้ง นี้ เมื่อทาการผสม
อัตราส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ตามตารางที่กาหนด พบว่า ตัวอย่างทดสอบทั้งสองขนาด คือ ขนาด 5x5x5 ซม. และขนาด
4x4x16 ซม. จะมีลักษณะทางกายภาพพื้นฐานที่คล้ายกัน คือ ตัวอย่างทดสอบทั้งสองขนาดมีสีเทา พื้นผิวด้านหน้า
ชิ้นงานทั้ง 6 ด้านมีลักษณะเรียบ ยกเว้นตัวอย่างทดสอบที่มีการเติมเศษข้าวโพดในส่วนผสมที่มากกว่า 1 ส่วน พื้นผิว
มีลักษณะขรุขระซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีเศษข้าวโพดผสมอยู่ และในตัวอย่างทดสอบที่มีปริมาณเศษข้าวโพดเพิ่มขึ้น
ความขรุขระของพื้นผิวก็จะมากตามไปด้วย ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตัวอย่างทดสอบที่ได้จากการหล่อแบบขนาด 5x5x5 ซม. และขนาด 4x4x16 ซม.
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2. ค่าความหนาแน่น
สาหรับการหาค่าความหนาแน่นโดยเฉลี่ยที่ 28 วัน สามารถหาได้จากการนาตัวอย่างทดสอบที่ได้จากการ
ขึ้นรูปในอัตราส่วนผสมต่าง ๆ ทั้ง 2 ขนาด คือ ขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม. มาทาการวัดขนาด และชั่ง
น้าหนักเพื่อหาค่าความหนาแน่นเฉลี่ย โดยจากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่า
ความหนาแน่นและน้าหนักของตัวอย่างทดสอบมีค่าลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดมีค่าความหนาแน่นเท่ากับ 855
กก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าต่ากว่าวัสดุรวม 1,450 – 1,750 กก./ลบ.ม. (ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จตุรพิทักษ์กุล ,
2553, หน้า 75) เมื่อนามาแทนที่วัสดุมวลรวมจึงส่งผลให้ค่า น้าหนักและความหนาแน่นของตัวอย่างทดสอบมีค่า
ต่าลง ผลการทดสอบค่าความหนาแน่นแสดงดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม.
3. การดูดซึมน้า
ผลการทดสอบค่าร้อยละการดูดซึมน้าโดยเฉลี่ยที่ 28 วัน ของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ
4x4x16 ซม. ทาการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ามีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เนื่องจากเศษข้าวโพดเป็นวัสดุทางธรรมชาติมีค่าการดูดซึมน้าสูง เมื่อนาไปใส่ในส่วนผสมจึงส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบ
มีค่าการดูดซึมน้าสูงตามไปด้วย โดยตัวอย่างทดสอบ สูตร 0.5-3-0.5, 3-0.5-0.5 และ 1-2-1 มีค่าการดูดซึมน้าต่า
กว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) ผลการทดสอบค่าร้อยละการดูดซึมน้าแสดงดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ค่าร้อยละการดูดซึมน้าเฉลี่ยของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. และ 4x4x16 ซม.
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4. กาลังต้านทานแรงอัด
ผลจากการทดสอบกาลัง ต้า นทานแรงอัดของตัวอย่า งทดสอบขนาด 5x5x5 ซม. ทาการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C109 (ASTM, 1996) จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้กาลัง
ต้านทานแรงอัดมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงอัด เมื่อใส่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจึง
ส่งผลให้ค่ากาลังอัดที่ได้มีค่าต่าลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) พบว่า ตัวอย่าง
ทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 0.5 ส่วน ทั้ง 2 สูตร (0.5-3-0.5 และ 3-0.5-0.5) ค่ากาลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่ 28 วันสูง
กว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม ในขณะที่ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 1 ส่วน ค่ากาลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยที่ 28
วันมีค่าใกล้เคียงกับตัวอย่างทดสอบควบคุม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่ากาลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 5x5x5 ซม.
ตัวอย่างทดสอบ
STD
0.5-3-0.5
3-0.5-0.5
1-2-1
2-1-1
3-0-1
2-0-2

7 วัน
(กก./ตร.ซม.)
57.47
115.60
91.65
60.80
41.05
32.77
13.36

14 วัน
(กก./ตร.ซม.)
90.67
132.59
100.72
95.00
43.44
45.00
15.56

28 วัน
(กก./ตร.ซม.)
132.27
306.41
265.01
174.36
103.96
62.23
16.62

ภาพที่ 11 ค่ากาลังต้านทานแรงอัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 5x5x5 ซม.
5. กาลังต้านทานแรงดัด
ผลจากการทดสอบกาลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 4x4x16 ซม. ทาการทดสอบตาม
มาตรฐาน ASTM C 348-02 (ASTM, 1996) จากผลการทดสอบ พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้
กาลังต้านทานแรงดัดมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากเศษข้าวโพดไม่ได้มีสมบัติในการรับแรงดัด เมื่อใส่ในปริมาณที่
เพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้ค่ากาลังดัดที่ได้ มีค่าต่าลง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับตัวอย่างทดสอบควบคุม (STD) พบว่า
ตัวอย่างทดสอบที่ใช้เศษข้าวโพด 0.5 ส่วน ทั้ง 2 สูตร (0.5-3-0.5 และ 3-0.5-0.5) มีค่ากาลังต้านทานแรงดัดเฉลี่ยที่
28 วันสูงกว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม แต่ถ้าใส่เศษข้าวโพดในปริมาณที่มากกว่า 1 ส่ว นจะส่งผลให้ค่ากาลังต้านทาน
แรงดัดเฉลี่ยมีค่าต่ากว่าตัวอย่างทดสอบควบคุม ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่ากาลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 4x4x16 ซม.
ตัวอย่างทดสอบ
STD
0.5-3-0.5
3-0.5-0.5
1-2-1
2-1-1
3-0-1
2-0-2

7 วัน
(กก./ตร.ซม.)
24.72
41.57
55.80
38.05
22.77
14.99
5.42

14 วัน
(กก./ตร.ซม.)
31.55
56.75
60.44
41.20
24.33
18.62
6.13

28 วัน
(กก./ตร.ซม.)
41.88
61.04
62.02
43.52
26.66
19.19
8.44

ภาพที่ 12 ค่ากาลังต้านทานแรงดัดของตัวอย่างทดสอบขนาด 4x4x16 ซม.
จากผลการทดสอบสมบัติเบื้องต้น ของคอนกรี ตบล็ อกผสมเศษข้า วโพด สามารถเลือกสัดส่วนผสมที่
เหมาะสมจานวน 3 สูตร คือ 0.5-3-0.5, 3-0.5-0.5 และ 1-2-1 เนื่องจากมีค่ากาลังต้านทานแรงอัด และกาลัง
ต้านทานแรงดัดสูงที่สุด นอกจากนี้ยังมีค่าการดูดซึมน้าต่าที่สุด ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนาสัดส่วนผสม
ดังกล่าวมานี้ไปทาการขึ้นรูปจริงเป็นคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด ขนาด 7x19x39 ซม. เพื่อทาการทดสอบต่อไป
สรุปผลการทดสอบการขึ้นรูปจริงของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด
ผลการทดสอบก าลั ง ต้ า นทานแรงอั ด ของคอนกรี ต บล็ อกผสมเศษข้า วโพดที่ท าการขึ้ น รู ปจริ ง ขนาด
19x39x7 ซม. จานวน 3 สูตร ทาการทดสอบตามมาตรฐาน มอก.58-2533 ซึ่งระบุค่าความต้านทานแรงอัดของ
คอนกรีตบล็อกไม่รับน้าหนัก แต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 2.00 เมกะพาสคัล และเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.50 เมกะพาสคัล
ซึ่งได้ผลการทดสอบ ดังภาพที่ 13
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ผ่านเกณฑ์

แต่ละก้อนไม่น้อยกว่า 2.0 เมกะพาสคัล

ไม่ผ่านเกณฑ์

ภาพที่ 13 แสดงค่ากาลังต้านทานแรงอัดแต่ละก้อนของคอนกรีตบล็อกที่ขึ้นรูปจริง

ผ่านเกณฑ์

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เมกะพาสคัล
ไม่ผ่านเกณฑ์

ภาพที่ 14 แสดงค่ากาลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยของคอนกรีตบล็อกที่ขึ้นรูปจริง
จากผลการทดสอบ พบว่า ค่ากาลังต้านทานแรงอัดของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด สูตร 0.5-3-0.5
และ 3-0.5-0.5 (เศษข้าวโพดผสมอยู่ร้อยละ 12.50) มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานค่ากาลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ย และ
กาลังต้านทานแรงอัดแต่ละก้อน โดยมีค่ากาลังต้านทานแรงอัดเฉลี่ยสูงถึง 3.75 และ 3.33 เมกะพาสคัล ตามลาดับ
และมีค่าสูงกว่าคอนกรีตบล็อกที่มีขายทั่วไปตามท้องตลาด ในขณะที่สูตร 1-2-1 (เศษข้าวโพดผสมอยู่ร้อยละ 25) มี
ค่ากาลังต้านทานแรงอัดที่ได้มีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาสมบัติของคอนกรีตบล็อกผสมเศษข้าวโพด พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นจะส่งผล
ให้ค่าความหนาแน่นมีค่าลดลง เนื่องจากวัสดุทางธรรมชาติมีค่าความหนาแน่นค่ากว่าวัสดุมวลรวม เมื่อนาไปผสมกัน
แล้วจึงส่งผลให้ตัวอย่างทดสอบมีความหนาแน่นลดลงตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรนุช ดีละมั่น และ
คณะ (2559) ที่ว่า การใช้เส้นใยธรรมชาติที่เป็นผสมในคอนกรีตบล็อกในปริมาณมากทาให้แนวโน้มความหนาแน่น
ลดน้อยลง ในส่วนของค่าการดูดซึมน้า พบว่า ในงานวิจัยที่ผ่านมา (สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย, 2555 ; เอกสิทธิ์ เทียนมาศ
และสรุเชษฐ์ ตุ้มมี, 2563) เมื่อมีการใส่วัสดุทางธรรมชาติเข้าไปในส่วนผสมในปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่าการดูด
ซึมน้ามีค่าสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้เช่นเดียวกัน
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ในขณะที่เมื่อพิจารณาที่ค่ากาลังต้านทานแรงอัด พบว่า ปริมาณเศษข้าวโพดที่เพิ่มขึ้ นส่งผลให้ค่ากาลัง
ต้านทานแรงอัดมีค่าลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรนุช ดีละมั่น และคณะ (2559) และสุวัฒชัย ปลื้มฤทัย
(2555) ที่ว่า ปริมาณวัสดุธรรมชาติที่ใส่เข้าไปเป็นส่วนผสมในคอนกรีตบล็อกจะแปรผกผันกับค่ากาลังต้านทาน
แรงอัด โดยปริมาณวัสดุทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ค่ากาลังต้านทานแรงอัดมีค่าลดลงตามไปด้วย
อย่างไรก็ตามการเลือกใช้ปริมาณเศษข้าวโพดที่เหมาะสมจะช่วยทาให้คอนกรีตบล็อกที่ได้มีสมบัติเป็นไป
ตามมาตรฐานที่ต้องการ และยังเป็นการนาวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เนื่องจากค่ากาลังต้านทานแรงอัดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสามารถนาไปปรับใช้กับเศษวัสดุธรรมชาติประเภทอื่น ๆ ได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการปรับอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อหาอัตราส่วนที่ดียิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาในระดับขั้นต่อไป ควรศึกษาด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การระบายความร้อน การฉาบ
เป็นต้น
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การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
A Study on the Renovation of the District Office Building (Old House),
Kamphaeng Phet Province
อนันต์ พานสุวรรณ์1 พัชรีรัต หารไชย2 และมานพ ต้นเคน2
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2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร โดยการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคาร และนาเสนอขั้นตอนการบูรณะ
อาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร สภาพปัจจุบันอาคารมีสภาพที่ชารุด และได้ทาการซ่อมแซม
และต่อเติมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมแต่ก็ยังคงโครงสร้างเดิม ขั้นตอนการศึกษาการบูรณะก่อสร้าง
อาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการทารังวัดเขียนแบบอาคาร
ถอดแบบอาคาร ประมาณราคาการก่อสร้าง การถอดแบบแยกรายการวัสดุที่ว่า การอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
กาแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจานวนขอโครงสร้าง
อาคารไม้ นาเสนอสู่แนวทางการบูรณะอาคารการอาเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ต่อไป
คาสาคัญ: บูรณะ / สถาปัตยกรรม / กาแพงเพชร
Abstract
This article aims to study the guidelines for the reconstruction of the district office building
(old one), Muang District, Kamphaeng Phet Province. by studying the characteristics of architecture
and building construction technology and presents the process of rebuilding the district office
building (the old one), Kamphaeng Phet Province The current condition of the building is damaged.
and has been repaired and added to change from the original condition but still maintain the
original structure The process of studying the reconstruction of the district office building (old one),
Kamphaeng Phet Province. Analyze data from documents and surveying, building drawings, building
replicas construction cost estimate Removing the material list of the District Office (Old House),
Kamphaeng Phet Province to compare past and present prices Separate items to check the size
and number of wooden building structures. presented to the guidelines for the restoration of the
Muang District (Old) Building, Kamphaeng Phet Province
Keywords: Reconstruction / Architecture / Kamphaeng Phet
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กาแพงเพชรเป็นเมืองที่เก่าแก่นับพันปีมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเคยเป็นเมืองในสมัยสุโขทัย
เคยเป็นเมืองของพระยามหานครในสมัยอยุธยาตอนต้นและในบางสมัย กาแพงเพชรประกาศตัวเป็นรัฐเอกราช
กระทั่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านกาแพงเพชรมีกาแพงที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยจนได้รับการ
ขนานนามว่าเมืองกาแพงเพชรหรือในภาษาบาลีว่าเมืองปราการวิเชียรปราการซึ่งคาว่า วชิระ แปลว่า เพชร ปราการ
แปลว่า ถึง "กาแพง" จากตานานสิงหนาทบันทึกไว้ว่าราว พ.ศ. 1480 พระพรหมโอรสของพระเจ้าพังคราชเมื่ออายุ
16 ปีได้ยกกองทัพขับไล่ขอมไปที่ริมฝั่งแม่น้าปิง กาแพงเมืองกล่าวว่าพระอินทร์กลัวว่าจะมีคนตาย เผ่าพันธุ์สั่งให้พระ
วิษณุสร้างกาแพงปิดกั้นพระเจ้าพรหมทัตฆ่าขอม ผู้คนจึงเรียกกาแพงนี้ว่า "กาแพงเพชร" (กาแพงเมืองกาแพงเพชร
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ควรมีความแข็งแรงมากจนกล่าวกันว่าพระอินทร์ให้พระนารายณ์สร้างเพราะสิ่งใดที่ใหญ่และสวยงามกว่ามนุษย์มัก
บอกว่าเทพเป็นผู้สร้าง) ปัจจุบันเมืองกาแพงเพชรได้รับการยกย่องจากองค์กร ประชาชาติเป็นเมืองมรดกโลก
เนื่องจากมีแหล่ง โบราณคดีที่อุดมสมบูรณ์ และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวเมืองโบราณสุโขทัยศรีสัชนาลัยและเมือง
กาแพงเพชรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 (สันติอภัยราช, 2545)
เมืองกาแพงเพชรสันนิษฐานได้ว่าสถานที่ตั้งเดิมของเมืองนี้คือ "นครชุม" และ "จักรขุนเรา" อดีตจากศิลาจารึกหลัก
เมืองชุมลาดับที่ 4 และจารึกเขาสุระคุตหลักที่ 8 กล่าวว่า "กาแพงเพชร” ปรากฏเป็นครั้งแรกในพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาสมัยพระเจ้ า อู่ทองและอาจใช้ “กาแพงเพชร” ในการตั้ง ชื่ อประเทศนี้ตลอดเวลาตามที่ตั้ง ของเมื อ งซึ่ ง
ประกอบด้วยวัดวาอารามและโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าเมืองล้อมรอบด้วย ป้อมปราการ. กาแพงคูเมืองเองและใน
สมัยอยุธยาคือราชธานีของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในสมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รับแต่งตั้งให้
เป็นพระยาวชิรปราการขึ้นเป็นเจ้าเมืองกาแพงเพชรเมืองกาแพงเพชร อาเภอได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอาเภอ
พ.ศ. 2464 เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของจังหวัดกาแพงเพชรการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอเสร็จสิ้นในปลาย
รัชกาลที่ 5 และแล้วเสร็จ เลขที่ 167 ถ. เทศา 1 ต. ในเมือง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร 62000 ซึ่งปัจจุบันเป็นอาคาร
โบราณคู่กับเมืองกาแพงเพชรมาตั้งแต่สมัยโบราณภายในและภายนอกอาคารมีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เช่น
หลังคาปั้นหยาและรูปทรงอาคาร (จังหวัดกาแพงเพชร, 2544)
การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร การศึ กษาลักษณะ
สถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร การศึกษาการบูรณะ
อาคารเพื่อเป็นแนวทางการรักษาอาคารราชการหลังนี้ให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิมมากที่สุด การอนุรักษ์สามารถ
จะช่วยรักษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อาคารที่มีคุณค่า ข้อมูลทางวิชาการอีกด้านของการ
อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นและการอนุรักษ์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
กาแพงเพชร
2. เพื่อนาเสนอแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
กาแพงเพชร
2. ศึกษาเทคนิคการบูรณะซ่อมแซมอาคารที่ชารุดใช้งานไม่ได้และนากับมาใช้งานได้ของอาคารที่ว่า
การอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร (หลังเก่า) ตั้งอยู่ในบริเวณตรงข้ามกับสถานีตารวจภูธรจังหวัด
กาแพงเพชร ตั้งอยูท่ ี่ 167 ถนนเทศา 1 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร 62000
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกภาพถ่ายทารางวัดอาคาร ซึ่ง
วิธีดาเนินการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจและเพื่อวัดพื้นที่ก่อสร้างที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2. ศึกษาแปลนที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ประกอบด้วย (1) วัดระยะจากตัวเรือน
(2) เขียนแบบตามระยะความกว้าง ความยาว และความสูงของตัวเรือน และ (3) เขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้าน รูป
ขยายรายละเอียดโครงสร้างส่วนต่างๆ
3. ศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมบูรณะที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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4. ศึกษาการประมาณราคาที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
5. ศึกษาเทคนิคการซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
6. ศึกษาการถอดแบบแยกรายการวัสดุการบูรณะที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อ
เปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน ประกอบด้วย (1) แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจานวนของตัวไม้ (2)
วัสดุมุงหลังคา (3) อุปกรณ์ประตู หน้าต่าง ช่องแสง และช่องลม (4) คานวณวัสดุอื่นๆ และปริมาณไม้ทั้งหมดจาก
แบบแปลน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อนาเสนอการบูรณะ
และประมาณราคาก่ อ สร้ า งอาคารที่ ว่ า การอ าเภอ (หลั ง เก่ า ) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบ่ ง ออกเป็ น 2 ส่ ว นตาม
วัตถุประสงค์การศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ลั ก ษณะสถาปั ต ยกรรมและเทคโนโลยี ก่ อ สร้ า งอาคารที่ ว่ า การอ าเภอ (หลั ง เก่ า ) จั ง หวั ด
กาแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางประวัติศาสตร์เมืองกาแพงเพชร และเขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร
วิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารการอาเภอเมืองกาแพงเพชร (หลังเก่า) แบ่ง
ออกเป็นดังนี้ (1) วัดระยะของตัวเรือน (2) เขียนแบบตามระยะความกว้าง ความยาว และความสูงของตัวเรือน (3)
เขียนแบบแปลน รูปตัด รูปด้าน รูปขยายโครงสร้างส่วนต่างๆ (4) ลักษณะสถาปัตยกรรมเพื่อทาการบูรณะที่ว่าการ
อาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร (5) การประมาณราคาที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร 6)
เทคนิคการซ่อมแซมปรับปรุงบูรณะที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2. การนาเสนอการบูร ณะและประมาณราคาก่อสร้า งอาคารที่ว่า การอาเภอ (หลัง เก่า ) จั ง หวั ด
กาแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลจากการทารังวัดเขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร ประมาณราคาการก่อสร้าง การถอด
แบบแยกรายการวัสดุที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบราคาอดีตและปัจจุบัน แบ่ง
ออกเป็นดังนี้ (1) แยกรายการถอดแบบตรวจสอบขนาดและจานวนของตัวไม้ (2) วัสดุมุงหลังคา (3) อุปกรณ์ประตู
หน้าต่าง ช่องแสง ช่องลมและลายฉลุ เพื่อนาไปสู่แนวทางการบูรณะอาคาร การอาเภอเมืองกาแพงเพชร (หลังเก่า)
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
คือ 1) ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร 2) การ
บูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร มัรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
อาคารอาเภอเมืองจังหวัดกาแพงเพชรได้รับการจัดตั้งอาเภอเมือง เมื่อปี พ.ศ. 2464 และได้ทาการจัดตั้ง
อาคารที่ว่าการอาเภอแล้วเสร็จพร้อมใช้ในปี พ.ศ.2465 ซึ่งที่ตั้งอาคารเดิมบริเวณที่ตั้งของที่ว่าการอาเภอหลังเก่านั้น
บริเวณดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนหรือน้าหลากน้าจะท่วมถึงบริเวณหน้าโรงพักในปัจจุบัน กรมราชพัสดุได้มีคาสั่งจัดตั้ง
ที่ว่าการอาเภอเมืองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2464 เพื่อจัดระเบียบความเป็นอยู่รวมทั้งการจัดระบบให้แก่ประชาชนและเป็นทั้ง
โรงพักอยู่บริเวณด้านล่างตัวอาคารอีกด้วย อาคารเป็นลักษณะอาคาร 2 ชั้น บริเวณชั้น 1 ใต้ถุงโล่ง และบริเวณชั้น 2
เป็นพื้นที่สานักงานติดต่อราชการ เมื่อถึงฤดูน้าหลากหรือท่วมนั้นน้าจะท่วมบริเวณใต้ถุนจึงมีการยกสูงเพื่อเป็นการ
สะดวกต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชรเป็ นอาคารไม้สัก หลังคา
ปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้าประดับไม้ฉลุแป้นน้าย้อย บริเวณด้านหน้าตัวเรือนลายดอกไม้ ปัจจุบันเป็นกรรมสิทธิ์ของ
อาเภอเมืองกาแพงเพชร มีการประดับตกแต่ลวดลายฉลุที่วิจิตรอย่างหรูหรา สวยงาม หลังคามุงกระเบื้องดินเผาแบบ
ขนมเปียกปูน ทางหน้าอาคารที่เฉลียงมีซุ้มประตู ตัวเรือนยกพื้นสูง 2 เมตร แต่เดิมสามารถเข้าไปวิ่งเล่นใต้ถุนบ้านได้
พื้นที่ชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง ชั้นบนเป็นห้องโถงและระเบียงประตูชั้นบนเป็นบานเฟี้ยมลูกฟัก ส่วนหน้าต่างเป็นบานลูก
ฟักกระทุ้งเปิดได้ ช่องลมประตูหน้าต่างประดับไม้ฉลุลาย ฝาไม้กระดานตีแนวนอน เสาตัวอาคารด้านล่างเป็นเสาปูน
เป็นเสาปูนโบราณที่เตรียมขึ้นเองจากหินปูนและปูนซีเมนต์โดยหล่อแบบเข้ารูป เสาด้านบนเป็นเสาไม้สัก การวางตง
จะมีระยะห่างช่องไฟไม่เท่ากันสันนิฐานว่าไม้อาจจะใช้การคาดคะเนในการวางตงโดยไม่ได้วัดให้มีช่องไฟเท่ากัน ผนัง
ไม้ของตัวอาคารเป็นผนังไม้สักลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบบังใบ ในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยม
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กันแพร่หลาย และการเข้าไม้แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย ประตูของตัวอาคารบานประตูไม้สัก
แผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลายลูกฟัก ด้านบนเป็นระแนงไม้เพื่อเป็นช่องลมรับการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิท
และแข็งแรงรองรับน้าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าอาคารมีประตู
บานปิด 6 บาน เพื่อเปิดรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อหน่วยงานราชการ กลอนประตูเป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณฝัง
ยัดติดกับตัวบานประตู และด้านข้างของวงกบโดยไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน ซึ่งเรือนไม้
แบบยุ โ รปมุ ง หลั ง คาด้ ว ยกระเบื้ อ ง หลั ง คาทุ ก ด้ า นชนกั น เป็ น พี ร ะมิ ด ไม่ มี จั่ ว เรื อ นปั้ น หยามี ห ลั ก ฐานทาง
สถาปัตยกรรมปรากฏมีอยู่ที่หลังคาพระราชวังที่สร้างต้นรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็ นปั้นหยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีมาก่อน
บ้านเรือนราษฎร จึงอาจจะพอกล่าวได้ว่า บ้านเรือนไทยในสยามน่าจะสร้างแบบฝรั่งตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ 4 และ
ต่อมาในรัชกาลที่ 5 เรือนไทยแบบฝรั่ง เช่น เรือนปั้นหยากับเรือนขนมปังขิง ได้รับความนิยมสร้างในหมู่ คหบดี ขุน
นาง และชนชั้นกลางทั่วไป เรือนไม้สมัยต้นรัชกาลที่ 6 คงเหมือนสมัยที่ 5 (น. ณ ปากน้า., 2555) ดังภาพที่1

ภาพที่ 1 ลักษณะสถาปัตยกรรมอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
การบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
การบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ตัวอาคารมีอายุมามากกว่า 100 ปี
ตัวอาคารเป็นไม้สักทั้งหมด ไม่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานเลยสภาพตัวอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
กาแพงเพชรมีสภาพทรุดโทรม การบูรณะอาคารอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ต้องการรื้อ
ถอนตัวอาคารเพื่อทาการบูรณะ โดยจะมีการรื้อถอนตัวอาคารไม้ หลังคา โครงสร้างหลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง
บันได แป้นน้าย้อย ช่องลมอาคาร ระเบียง โครงสร้างตัวเรือนอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
โดยการรื้อถอนนั้นเพือ่ จะทาการดูวัสดุตัวอาคารว่ามีส่วนไหนชารุด ส่วนใดชารุดด้วยการหาวัสดุทดแทนมาแทน และ
จะท าประมานราคาเพื่ อ หาค่ า วั ส ดุ ท ดแทนและค่ า แรงในการบู ร ณะอาคารที่ ว่ า การอ าเภอ (หลั ง เก่ า ) จั ง หวั ด
กาแพงเพชร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การรื้อถอนอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวั ดกาแพงเพชร จะทาการรื้อถอนหลังคาลงมา
จนถึงพื้นอาคารโดยการรื้อถอนอาคารนั้นแบ่งได้ดังนี้
1.1 การรื้อหลังคาตัวเรือน เป็นหลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้า โดยจะรื้อวัสดุมุงมีพื้นที่
389.09 ตารางเมตร โดยจะทาการรื้อกอง ดังภาพที่ 2
1.2 การรื้อโครงสร้างหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นไม้สักโดยจะมีวัสดุดังนี้ แป ระแนง ตะเฆ่
อกไก่คู่ เชิงชายโดยจะพื้นที่ 389.09 ตารางเมตร และ อะเส ขื่อ มีพื้นที่ 183.90 ตารางเมตร โดยทาการรื้อกองแบบ
แยกประเภทหน้าที่ของไม้โครงสร้างหลังคา ดังภาพที่ 2
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โครงสร้างหลังคา

วัสดุมุงหลังคา

ภาพที่ 2 วัสดุมุงหลังคา และโครงสร้างหลังคาอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
1.3 การรื้อผนังอาคาร ผนังอาคารการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบบังใบ เป็นการเข้าไม้แบบ
สนิทและเรียบง่าย มีขนาด 1 x 5 นิ้ว และผนังมีพื้นที่ 144.06 ตารางเมตร โดยทาการรื้อกองแยกตามฝั่งผนังของไม้
เพื่อง่ายต่อการแยกช่องประตูและหน้าต่าง ดังภาพที่ 3
1.4 การรื้อช่องลมอาคารเป็นช่องลม ช่องลมติดผนังด้านบนตัวอาคารติดตั้งเพื่อเป็นการระบาย
ความร้อนของตัวเรือน และเพื่อประดับเป็นลวดลายที่ให้ความสวยงามกับตัวอาคาร มีพื้นที่ 24.21 ตารางเมตร โดย
ทาการรื้อกอง ดังภาพที่ 3

ช่องลมอาคาร

ผนังอาคาร

ภาพที่ 3 ผนังอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
1.5 การรื้อเสาอาคาร เสาอาคารมีจานวน 18 ต้น ตั้งอยู่บนหัวเสาปูน คานและตง มีขนาด 0.15x
0.15 เมตร สูง 4.40 เมตร ระบบการจัดการกระจายน้าหนักของอาคารและน้าหนักบรรทุกของอาคารลงสู่โครงสร้าง
การกระจายน้าหนักตามแนวดิ่งซึ่งเป็นการจัดให้น้าหนักของหลังคา พื้น ถ่ายแรงลงมาตามแนวดิ่งอย่างเป็นระบบ
วัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่มักเป็น ไม้ ระบบถ่ายน้าหนักโครงสร้างแบบสี่เหลี่ยมระบบช่วงเสาแบบนี้ว่า ระบบเสาแบบ
ตาราง มีพื้นที่ 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4
1.6 การรื้อราวระเบียงอาคาร เป็นราวระเบียงไม้ อยู่ตรงส่วนของชานด้านหน้าตัวอาคาร สูง
0.85 เมตร ประกอบเป็นช่องเพื่อความสวยงาม มีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตร ดังภาพที่ 4

เสาอาคาร

ราวระเบียงอาคาร

ภาพที่ 4 เสาและราวระเบียงอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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1.7 การรื้อประตู และหน้าต่างของตัวอาคาร ประตูของตัวอาคารนั้นเป็นบาน ประตูไม้สักแผ่น
ใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลายลูกด้านบนเป็นระแนงไม้ลุเพื่อเป็นช่องลม รับแสง วงกบเป็นวงกบเป็นการเข้าไม้แบบฝัง
เดือยเพื่อความสนิทและ แข็งแรงรองรับน้าหนักประตู ซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์กับตัวอาคารได้เป็นอย่างดี
ด้านหน้าอาคารมีด้วยกัน 6 บาน และด้านหลัง 2 บาน โดยการรื้อแบบกอง ดังภาพที่ 5
1.8 การรื้อหน้าต่างอาคาร หน้าต่างของตัวเรือนเป็นบานไม้สักแบบเปิด ฉลุลายลูกฟัก ด้านบน
หน้าต่างเป็นช่องกระจกแบ่ง 2 ช่องเพื่อเปิดรับแสง วงกบของหน้าต่างเป็นไม้สักเข้าเดือย เพื่อความแข็งแรงและติด
กับเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพราะเป็นอาคารที่มีฝาสูงจึงต้องมีการเข้าเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพื่อให้ ผนังอาคารแข็งแรงขึ้น
หน้าต่างของอาคารมี 5 บาน โดยจะทาการรื้อกอง ดังภาพที่ 5

ประตูอาคาร

หน้าต่างคาร

ภาพที่ 5 ประตู และหน้าต่างอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
1.9 การรื้อกลอนประตู เป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณ ฝังยัดติดกับตัวบานประตู และ ด้านข้าง
ของวงกบ และใช้ไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน ดังภาพที่ 6
1.10 การรื้อแป้นน้าย้อยอาคาร แป้นน้าย้อยของตัวอาคารเป็นไม้ฉลุลายดอกไม้อย่างสวยงาม มี
ความ ยาวจากยอดเสาบนด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของอาคารทรงมนิลา ที่จาต้องมีแป้นน้าย้อยประดับอยู่ ด้านหน้า
ของตัวอาคาร มีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร โดยจะทาการรื้อกอง ดังภาพที่ 6
1.11 การรื้อถอนบันไดอาคาร เป็นบันไดไม้ ลาดเอียงมีทั้งทางซ้ายและทางขวาของตัวอาคาร
เนื่องจากต้องการทาทางสัญจรที่สะดวกเพื่อรองรับประชาชน เป็นบันไดลูกนอนชนิดโปร่ง มีการออกแบบลูก บันได
เท่ากันโดยมีราวจับเพื่อความสะดวกในการสัญจรและป้องกันการพลัดตก ออกแบบดูโปร่งเพื่อเข้ากับรูปแบบตัว
อาคาร มีพื้นที่ 6.84 ตารางเมตร ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แป้นน้าย้อย และบันไดอาคารที่วา่ การอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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1.1.2 การรื้อการคาน ตง และพื้นไม้ โครงสร้างพื้นไม้เป็นโครงสร้างระบบเฟรม (Frame) ที่มา
จากวัสดุธรรมชาติ คือ การนาไม้ขนาดใหญ่เป็นต้นหรือซุงมาผ่าออกและแปรรูปเป็นชิ้น เป็นท่อนขนาดเล็ก โดย
ขนาดหน้าตัดความกว้างและความลึกของไม้จะแปรผันกับความสามารถในการรับน้าหนักของตัวไม้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ระยะการพาดช่วงสั้น และระยะพาดช่วงยาว การวางตงไม้ช่วงสั้น และวางคานไม้ตามแนวพาดช่วงยาว เนื่องจากจะ
ประหยัดไม้ที่มีหน้าตัดใหญ่และยาวได้มากกว่า การจัดวางระยะตงมีระยะห่างให้เท่ากัน วางระยะห่างโดยประมาณที่
0.60 เมตร เพราะหน้าตัดไม้มีขนาดใหญ่ และพื้นไม้ค่อนข้างหนาเพื่ อให้สามารถตัดพื้นไม้โดยเสียเศษไม้น้อยที่สุด มี
พื้นที่ 205 ตารางเมตร โดยทาการรื้อกองแบบแยกไม้พื้น ไม้คาน และไม้ตง ดังภาพที่ 7

ตง คาน

ภาพที่ 7 ตง คาน และพื้นอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร

พื้นอาคาร
ยาร

2. การบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร โดยการรื้อถอนอาคารที่ว่าการ
อาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร แยกกองวัสดุแล้วส่วนต่าง ๆ ทาเครื่องหมายแต่ละส่วนไว้ แล้วจึงทาการบูรณะ
ตัวอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร โดยทาการขึ้นตัวอาคารใหม่ใช้วัสดุเดิม และแทนที่วัสดุที่
ชารุดด้วยวัสดุทดแทน และการสารวจตัวอาคาอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ว่ามีส่วนที่ชารุด
ที่ใดบ้าง จากการสารวจอาคารเบื้องต้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 อาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร จะเป็นการสร้างแบบสมัยก่อนโดยช่าง
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร (หลังเก่า) เป็นคนในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร โดยการนาไม้มาจาก
โรงไม้ บ้ า นหนองปลิ ง ต าบลหนองปลิ ง จั ง หวั ด ก าแพงเพชร เนื่ อ งด้ ว ยในยุ ค สมั ย นั้ น บ้ า นหนอง ปลิ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชรมีการทาโรงไม้กันหลายครัวเรือน โดยช่างก่อสร้างจะทาการตัดไม้ทั้งต้นมาแบ่งส่วนของวัสดุไม้ต่างๆ โดย
ช่างจะตัดไม้ให้สูญเสียไม้น้อยที่สุด และวัสดุก่อสร้างบางชนิดในยุคสมัยนั้นได้สั่งนาเข้ามาจาก ต่างประเทศที่ปรากฏ
จากการสารวจภาคสนาม พบว่ามี กลอนหน้าต่างเป็นเหล็ก เสาเป็นปูนซีเมนต์
2.2 ไม้คาน ตงและพื้น สภาพของไม้ยังใช้งานได้แต่พื้นผิวไม่มีความเรียบเนียน ขนาดหน้าตัด
คานมีขนาด 2 x 8 นิ้ว และตงมีขนาด 2 x 6 นิ้ว ซึ่งเป็นส่วนที่รับน้าหนักจากพื้น การจัดวางระยะตงมีระยะห่างให้
เท่ากัน วางระยะห่างโดยประมาณที่ 0.60 เมตร โดยจะทาการขัดพื้นไม้ใหม่ใ ห้มีความเรียบเนียนไม่มีการใช้วัสดุ
ทดแทนเพราะคานและตงไม่มีความเสียหายจึงทาความสะอาดแล้วนากลับมาใช้ได้ใหม่ ส่วนพื้นอาคารไม้มีขนาด 1 x
5 นิ้ว มีพื้นที่ 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ตง คาน และพื้นอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร

856

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
2.3 เสาอาคาร เสาอาคารมีจานวน 18 ต้น ตั้งอยู่บนหัวเสาปูน คานและตง มีขนาด 0.15x 0.15
สูง 4.40 เมตร เสาอาคารไม่มีความเสียหายหรือทรุดโทรม จึงไม่ใช้วัสดุทดแทนโดยจะทาการขัดสีจากเสาอาคารของ
ไม้แล้วนาเสาอาคารมาใช้ขึ้นตัวอาคารใหม่โดยเสาอาคารด้านหน้ามีระยะห่าง 5 เมตร และด้านข้าง 3 เมตร เสา
อาคาร 2 ต้น ด้านหน้าอาคารมีระยะห่างจากด้านข้างของอาคาร 5 เมตร มีพื้นที่ 205 ตารางเมตร ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 เสาอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.4 ผนังอาคาร เป็นผนังไม้มีมีขนาด 1 x 5 นิ้ว ลักษณะการเข้าไม้ใช้ลักษณะการเข้าไม้แบบ บัง
ใบ ในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลายและการเข้าไม้แบบบังใบนี้เป็นการเข้าไม้แบบสนิทและเรียบง่าย
ผนังด้านหน้าและด้านหลังอาคารมีพื้นที่ 90 ตารางเมตรและผนังด้านซ้ายและด้านขวาของอาคารมีพื้นที่ 54 ตาราง
เมตร ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ผนังอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.5 ประตูอาคาร ประตูของตัวอาคารนั้นเป็นบาน ประตูไม้สักแผ่นใหญ่แบบเปิดสองฝั่งฉลุลาย
ลูกฟัก สูง 2.40 เมตร ด้านบนเป็นระแนงไม้ลุเพื่อเป็นช่องลม รับแสง สูง ขนาด 0.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร วงกบ
เป็นวงกบขนาด 0.06 เมตรเป็นการเข้าไม้แบบฝังเดือยเพื่อความสนิทและ แข็งแรงรองรับน้าหนักประตู ด้านหน้า
อาคารมีด้วยกัน 6 บาน และด้านหลัง 2 บาน โดยประตู 1 บาน จะมีบานพับ 6 อัน บานพับทั้งหมดจะมี 48 อัน วัสดุ
ทดแทนจะมี ส่วนไม้ช่องลมเพราะมีความเสียหายที่ช่องลมบางจุด จะใช้วัสดุทดแทน คือ และบานพับประตูทั้งหมด
เพราะบานพับประตูเป็นเหล็กมีการใช้งานมายาวนานจึงถูกสนิมกินทาให้ประตูเปิดปิดยากเลยต้องทาการเปลี่ยนใหม่
ทั้งหมด
2.6 หน้าต่างอาคาร หน้าต่างของตัวเรือนเป็นบานไม้สักแบบเปิดคู่ ขนาด 1.00 x 1.25 เมตร ฉลุ
ลายลูกฟัก ด้านบนหน้าต่างเป็นช่องกระจกแบ่ง 2 ช่องเพื่อเปิดรับแสง วงกบของหน้าต่างเป็นไม้สักขนาด 0.10 เมตร
เข้าเดือย เพื่อความแข็งแรงและติดกับเจนฝา (ไม้เคร่าฝา) เพราะเป็นอาคารที่มีฝาสูงจึงต้องมีการเข้าเจนฝา (ไม้เคร่า
ฝา) เพื่อให้ ผนังอาคารแข็งแรงขึ้น มีหน้าต่างทั้งหมด 5 บาน โดยหน้าต่าง 1 บาน จะมีบานพัน 4 อัน บานพับ
ทั้งหมดจะมี 20 อัน และกลอนหน้าต่างจะเป็นเหล็กจะใช้ 2 กลอนต่อ 1 บาน และมีมือจับ 1 อัน ต่อ 1บาน โดยการ
ใช้วัสดุทดแทนมีบานพับ กลอน และมือจับ จะทาการเปลี่ยนทั้งหมดเพราะอายุการใช้งานมานานจึงมีสนิมขึ้ นทาให้
เปิดปิดยาก ดังภาพที่ 11
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ประตู

หน้าต่าง

ภาพที่ 11 ประตู และหน้าต่างอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.7 กลอนประตู เป็นกลอนประตูแบบไม้โบราณ ฝังติดกับตัวบานประตู และด้านข้างของวงกบ
และใช้ไม้ยาวเป็นตัวพาดสลักเพื่อใช้ล็อคประตูจากด้านใน กลอนประตูไส่ประตูหน้าและประตูหลัง จากการสารวจ
กลอนประตูมีบางส่วนสูญหายไป จึงใช้วัสดุทดแทนมาแทนที่กลอนประตูที่หายไป วัสดุที่ใช้ คือไม้สักเพราะวัสดุเดิม
คืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุเดิม ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 กลอนประตูอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.8 ช่องลมอาคาร ช่องลมติดผนังด้านบนตัวอาคารติดตั้งเพื่อเป็นการระบายความร้อนของตัว
เรือนและเพื่อประดับเป็นลวดลายที่ให้ความสวยงามกับตัวอาคาร มีขนาด 0.03 x 0.02 เมตร มีพื้นที่ 24.21 ตาราง
เมตร ช่องลมอาคารมีบางจุดที่เสียหายจึงใช้วัสดุทดแทนคือไม้สัก วัสดุเดิมคืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุ
เดิม ดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ช่องลมและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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2.9 ระเบียงอาคาร เป็นราวระเบียงไม้ อยู่ตรงส่วนของชานด้านหน้าตัวอาคาร สูง 0.85 เมตร
ประกอบเป็นช่องเพื่อความสวยงาม มีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตรระเบียงอาคารไม่มีความเสียหายจึงใช้วัสดุดั้ งเดิมไม่มี
การใช้วัสดุทดแทน ดังภาพที่ 14
2.10 บันไดอาคาร เป็นบันไดไม้ ลาดเอียงมีทั้งทางซ้ายและทางขวาของตัวอาคาร เป็นบันไดลูก
นอนชนิดโปร่ง มีการออกแบบลูกบันไดเท่ากันโดย มีราวจับ จะทาการเปลี่ยนบันไดใหม่ทั้งหมดเพราะบันไดอาคาร
ปันจุบันมีการเปลี่ยนบันไดมา 1 รอบ จึงทาการเปลี่ยนให้บันไดอาคารมีความสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมมากที่สุด จะมี
รายระเอียดดั้งนี้ ไม้ระเบียงบันได 1 ½ x 3 นิ้ว แนวนอน ไม้ระเบียงบันได 3 x 3 ½ นิ้ว แนวตั้ง ไม้ระเบียงบันได
1 ½ x 1 ½ นิ้ว แนวตั้ง ลูกบันได 1 ½ x 11 นิ้ว ไม้เนื้อแข็ง 2 x 10 นิ้ว ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 บันไดและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.11 แป้นน้าย้อยอาคาร แป้นน้าย้อยของตัวอาคารเป็นไม้ฉลุลายดอกไม้อย่างสวยงาม มีความ
ยาวจากยอดเสาบนด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของอาคารทรงมนิลา ที่จาต้องมีแป้นน้าย้อยประดับอยู่ ด้านหน้าของตัว
อาคารแป้นน้าย้อยของอาคารย้อยมีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร มีความเสียหายบางส่วนจึงใช้วัสดุทดแทนคือไม้สัก
เพราะวัสดุเดิมคืนไม้สักเพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัสดุเดิม ดังภาพที่ 15

ภาพที่ 15 แป้นน้าย้อยและความเสียหายของอาคารที่ว่าการอาเภอ(หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.12 โครงสร้างหลังคา โครงสร้างหลังคาเป็นไม้สักโดยจะมีวัสดุดังนี้ แปร ระแนง ตะเฆ่ อกไก่คู่
เชิงชายโดยจะพื้นที่ 389.09 ตารางเมตร และ อะเส ขื่อ มีพื้นที่ 183.90 ตารางเมตร โครงสร้างหลังคาไม่มีความ
เสียหายจึงใช้วัสดุเดิมไม่มีการใช้วัสดุทดแทน ดังภาพที่ 16
2.13 วัสดุมุงคือหลังคาปั้นหยามีมุกจั่วยื่นด้านหน้า มุงด้วย กระเบื้องดินเผาสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน (กระเบื้องว่าว กระเบื้องวิบูรณ์ศรี) จะทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะวัสดุมุงของตัวอาคารปัจจุบันเป็นกระเบื้อง
ล่อนคู่ การเปลี่ยนวัสดุเพราะจะให้วัสดุมุงสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมของตัวอาคารเพื่อรักษาลักษณะสถาปัตยกรรม
ดั้งเดิมของอาคารจึงตองทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ดังภาพที่ 16
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ภาพที่ 16 โครงสร้างหลังคา และวัสดุมุงหลังคาอาคารอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
2.14 งานทาสีและงานเคลือบผิว งานทาสีอาคารจะมีแค่ 2 สี คือสีฟ้าและสีขาว โดยสีฟ้าจะมี
ส่วนที่ทาสีคือ เสาอาคาร 6 ต้น ประตู 8 บาน หน้าต่าง 5 บาน แป้นน้าย้อยมีพื้นที่ 26.46 ตารางเมตร ช่องลมมีพื้นที่
24.21 ตารางเมตร ระเบียงมีพื้นที่ 19.10 ตารางเมตร เชิงชายมีพื้ นที่ 11.89 ตารางเมตร และงานทาสีขาวคือ เสา
16 ต้น ผนังอาคารมีพื้นที่ 144.06 ตารางเมตร และไม้คร่าวประตู หน้าต่างและงานเคลือบผิวทุกวัสดุที่เป็นไม้ของ
อาคาร
2.15 การใช้วัสดุทดแทน เช่น แป้นน้าย้อย ช่องลมอาคาร วัสดุทดแทน คือ ไม้สัก หนา 19
มิลลิเมตร ขนาด 4 นิ้ว x 14 นิ้ว ตารางเมตร ละ 900 บาท โดยใช้งานฝีมือจากช่างไม้ในการไส่แทนที่เสียหาย
บางส่วน วัสดุอื่นที่เป็นเหล็ก เช่น บางพับหน้าต่าง และประตู มือจับ และกลอน วัสดุทดแทนใช้ไม้สักส่วนอื่น เช่น
บันได จะสั่งทามาให้สอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิมของอาคาร
3. การประมานราคาและการแยกวัสดุอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร ใน
การประมานราคาอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร จะต้องแยกวัสดุเพื่อคานวนไม้ที่ใช่ในการ
สร้างอาคาร และเพื่อหาส่วนที่เสียหาย และวัสดุทดแทน การประมานราคาโดยวัสดุเป็นวัสดุเดิมจะไม่มีค่ าวัสดุ ส่วน
ที่มี่ค่าวัสดุ คือ วัสดุทดแทน ค่าแรงก็แบ่งตามประเภทของงานบางส่วนของอาคารจะต้องใช้งานฝีมือ และต้องสั่งทา
เป็นพิเศษ เช่น ประตู หน้าต่าง แป้นน้าย้อย เป็นต้น การประมาณราคารื้อถอนอาคารทาการประมาณราคาแล้วอยู่ที่
48,134.40 บาท งานรื้อถอนนี้จะไม่มีค่าวั สดุมีแต่ค่าแรง และการขึ้นอาคารใหม่ทาการประมาณราคาแล้วอยู่ที่
661,502.57 บาท งานขึ้นอาคารใหม่ค่าวัสดุจะมีแควัสดุทดแทนและค่าแรงในการขึ้นอาคาร
อภิปรายผลการศึกษา
อาคารที่ว่าการอาเภอเมืองกาแพงเพชร (หลังเก่า) นับเป็นอาคารราชการที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดหลังสุดท้าย
ในจังหวัดกาแพงเพชร มีอายุมามากกว่า 100 ปี ตัวอาคารเป็นไม้สักทั้งหมดและไม่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานจึงมี
สภาพทรุดโทรม การศึกษาการบูรณะอาคารอาคารที่ว่าการอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร เสนอการรื้อถอน
ตัวอาคารเพื่อทาการบูรณะ ซึ่งการรื้อถอนตัวอาคารไม้ หลังคา โครงสร้างหลังคา ผนัง ประตู หน้าต่าง บันได แป้น
น้าย้อย ช่องลมอาคาร ระเบียง โครงสร้างอาคาร การรื้อถอนนั้นเพื่อจะทาการดูวัสดุตัวอาคารว่ามีส่วนไหนชารุดบ้าง
จะใช้วัสดุทดแทนส่วนที่ชารุด แนวทางการศึกษาการบูรณะอาคารเป็นเพียงการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการรักษา
อาคารราชการหลัง นี้ให้ยัง คงอยู่ใกล้เคี ยงสภาพเดิ มมากที่สุด การอนุรักษ์สามารถจะช่ วยรักษาอัตลักษณ์ ท าง
สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์อาคารที่มีคุณค่าและจะนามาซึ่งความภาคภูมิใจชุมชน
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ การศึกษาการบูรณะอาคารอาคารที่ว่า การอาเภอ (หลังเก่า) จังหวัด
กาแพงเพชร สามารถนาไปเป็นแนวทางการอนุรักษ์อาคารที่ว่าการอาเภอเมือง (หลังเก่า) จังหวัดกาแพงเพชร
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ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยครั้งต่อไป
การทาการศึ กษาแนวทางการบูรณะอาคารที่ว่าการอาเภอเป็นการนาเสนอแนวทางให้สามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ เนื่องจากแนวทางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขอบเขตแนวทางในการอนุรักษ์ค่อนข้าง
กว้างและมีอยู่หลายหัวข้อจึงต้องศึกษาทฤษฎี เพิ่มเติม และวิเคราะห์ทฤษฎีความต้องการเพื่ อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการออแบบและบูรณะ อย่างถูกต้อง
เอกสารอ้างอิง
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และกรมศิลปากร.
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การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
A study of architectural characteristics of Ban Pha Po, Kamphaeng Phet Province
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บทคัดย่อ
บทความนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึ กษาข้อมูล ประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีก าร
ก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร วิธีการดาเนินการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และสารวจภาคสนามทา
รังวัด ผลการศึกษาพบว่า บ้านพะโป้เดิมเป็นอาคารสานักงานค้าไม้ เป็นอาคารสองชั้น หลังคาปั้นหยาประยุกต์สร้าง
ด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้ วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต ขนาดหน้ากว้าง 20.50 เมตร ลึก
11.50 เมตร สภาพอาคารในปัจจุบันทรุดโทรมเนื่องงจากถูกทิ้งร้างมานาน และไม่สามารถใช้งานได้ การศึกษาครั้งนี้
ได้เขียนแบบอาคารถอดแบบอาคาร เพื่อจัดทาข้อมูลอาคารประวัติศาสตร์ จังหวัดกาแพงเพชร เป็นข้อมูลสารเทศ
สาหรับเผยแพร่ ความรู้ อย่างบูรณาการการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรมต่อไป
คาสาคัญ: ลักษณะสถาปัตยกรรม / บ้านพะโป้ / กาแพงเพชร
Abstract
This article aims to study historical data. architectural style and building construction
technology at Ban Pha Po, Kamphaeng Phet Province Methods of conducting a study of information
from documents and surveying the field The results of the study found that Ban Pa Po was originally
a wooden trade office building. It is a two-storey building with an applied hip roof, built entirely of
teak wood in Thai-Western style, decorated with intricately carved woodwork. The width is 20.50
meters, the depth is 11.50 meters. The current building condition is deteriorating due to being
abandoned for a long time. and cannot be used In this study, the building model was written. to
prepare historical building information Kamphaeng Phet Province as information for disseminating
knowledge in an integrated manner in teaching arts and culture
Keywords: architectural characteristics / Ban Pha Po / Kamphaeng Phet
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
“บ้านพะโป้” หรือ ชาวกาแพงเพชรเรียกกันติดปากว่า “บ้านห้าง ร.5” ตั้งอยู่ริมคลองสวนหมากบริเวณ
วัดสว่างอารมณ์ เจ้าของเรือนเดิม คือ พะโป้ เป็นพ่อค้าไม้ และเป็นคหบดีชาวกระเหรี่ยง ซึ่งผู้ปฏิสังขรณ์เจดีย์โบราณ
พระบรมธาตุ ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร ต่อจาก แซงพอ หรือพญาตะก่า ผู้เป็นพี่ชายได้รับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสต้นวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2449 ดังมีชื่อ
ในพระราชนิพนธ์เรื่องเสด็จประพาสต้นครั้งที่ 2 และมีภาพตัวบ้านในอั ลบั้มภาพทรงถ่าย เคยมีชื่ออยู่ในนิยายอิง
บรรยากาศจริงเรื่อง “ทุ่งมหาราช” ของ “เรียมเอง” หรือมาลัย ชูพินิจ นักเขียน ผู้ถือกาเนิดจากชุมชนปากคลอง
สวนหมากโดยตรง จากถนนพหลโยธินเลี้ยวเข้าตลาดนครชุม ขับรถผ่านบ้านเรือนและตลาดเล็กๆ ที่น่ารักไม่กี่ร้อย
เมตรก็ถึงวัดสว่างอารมณ์ นั่งดื่มโอเลี้ยงอร่อยๆ ได้ต้นไม้อันร่มรื่นบริเวณหน้าวัด แล้วเดินเลียบคลองสวนหมากต่อไป
เพียงเล็กน้อยก็ถึงบ้านพะโป้ ทันทีที่เห็นบ้านสองชั้นสูงตระหง่านตรงหน้า เราจะรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตของบ้าน
หลังนี้ได้โดยไม่มีใครต้องบอกเลย มันสูงใหญ่มาก สูงกว่าบ้ านสองชั้นปกติทั่วไป มันตั้งอยู่บนเสาสูงเหนือพื้นและมี
ความกว้างถึง 7 คูหาข้างบนมีระเบียงไม้เป็นแนวยาว ทั้งเสาหลักและ ตัวราวกันตกกลึงเกลาอย่างบ้านฝรั่ง บนเชิง
ชายประดับด้วยลายลูกไม้ตามธรรมเนียมนิยมในยามน้าลดหน้าแล้วหากเดินออกไปยืนดูวิวจากระเบียง จะมองเห็น
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ลาคลองและหาดทรายแสนสวยคั่นระหว่างบ้านและตัวตลาดเป็นภาพที่งดงามยากยิ่งที่จะลืมเลือน รูปทรงกลิ่นยุโรป
ของชาวบ้านให้นึกถึงคฤหาสน์แสนสวยที่เคยมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ข้างใน มีนายมีบ่าวมีเครื่องใช้ราคาแพงสมฐานะ
พ่อค้ า ไม่ผู้ร่ารวยยิ่ง ผู้ใดได้อ่านหนังสือทุ่ง มหาราชอันหมายถึ งท้องถิ่นแถบคลองสวนหมากที่พระปิยะมหาราช
(รัชกาลที่ 5) เคยสเด็จประพาสต้น เมื่อ พ.ศ. 2449 ก็จะยิ่งจินตนาการเห็นภาพลึกเข้าไปราวเดินอยู่ในบรรยากาศ
เมื่อครั้งกระโน้นอย่างสดใสเกินบรรยาย มาลัย หรือครูมาลัย เขียนเรื่องทุ่งมหาราชเมื่อ พ.ศ. 2499 ขณะอายุ 50 ปี
ของปู่มาลัยเป็นข้าราชการส่วนพ่อของมาลัยเป็นพ่อค้าประกอบอาชีพค้าไม้สักและไม้กระยาเลยเป็นอันทรัพยากร
สาคัญของกาแพงเพชร ภายหลังพ่อของมาลัยได้เป็นกานันตาบลคลองสวนหมากซึ่งปัจจุบันกลายเป็นตาบลนครชุม
"บ้านพะโป้" เป็นบ้านของพะโป้คหบดีชาวพม่าซึ่งมีอาชีพค้าไม้ที่บริเวณปากคลองสวนหมาก เมืองนครชุม ในสมัย
รัชกาลที่ 5 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต
เป็น “สานักงานค้าไม้” ระเบียงด้านหลัง ทั้งหมดได้กั้นเป็นห้องทางานเพื่อให้กว้างขวางขึ้น ชั้นล่างเรือนใหญ่มี 4
ห้อง คือ ห้องพัสดุกองช้าง ห้องเสมียนพนักงาน ห้องโถงใหญ่เป็นห้อง ทางานของพะโป้มีบันไดขึ้นลง 2 ทาง ทั้ง
ด้านหน้าและด้านหลัง ชั้นบนมีลักษณะเหมือนชั้นล่างแต่มีระเบียงยื่นออกไปทางคลองสวนหมาก สมเด็จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสต้นเมืองกาแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2449 ได้เสด็จเยือนบ้านพะโป้ ตามประวัติ
กล่าวว่า มองสุภอ หรือพระยาตะก่า พี่ชายพะโป้ ได้เข้ามาขอรับเช่าทาการค้าไม้จากพระยากาแพงเพชร (อ่อง) ใน
ราวปลายรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2418 จนถึงปี พ.ศ. 2418 ได้ถึงแก่กรรมต่อมา ปี พ.ศ. 2429 พะโป้ได้เริ่มทาการค้าไม้
โดยตั้งบ้านเรือนที่บริ เวณปากคลองสวนหมากซึ่งเป็นทาเลในการชักลากลาเลียงซุงไม้จากป่า ส่งลงไปยังเมือง
นครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง (ฆรณี แสงรุจิ และศรัณย์ ทองปาน, 2536)
สมัยที่พะโป้ยังมีชีวิตอยู่มีโรงช้างมีผู้คนบ่าวไพร่อาศัยอยู่มากมาย ต่อมาเมื่อกิจการทาไม้ตกเป็นของบริษัทแห่งหนึ่งใช้
เป็นที่ทาการบริษัทต่อมาราว 30 ปี เมื่อไม้หมดทางบริษัทจึงปิดการทาบ้านพะโป้จึงถูกทิ้งร้าง (ฆรณี แสงรุจิ, 2536)
จากความสาคัญทางประวัติศาสตร์บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
คลองสวนหมาก ตาบลนครชุม ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นความสาคัญในการอนุรักษ์บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร โดย
ทาการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการในการ
เรี ย นการสอน และด้ า นของการอนุ รั ก ษ์ ง านสถาปั ต ยกรรม เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการเรี ย นการสอนการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
3. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ รูปแบบสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ จังหวัด
กาแพงเพชร
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
บ้านพะโป้ ถนนคลองสวนหมาก ตาบลนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลภาคสนามจากการบันทึกภาพถ่ายทารางวัดอาคารตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีวิธีดาเนินการศึกษา
ดังต่อไปนี้
1. ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะสถาปัตยกรรมอาคาร ใน
จังหวัดกาแพงเพชรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประกอบไปด้วยลักษณะ ทางกายภาพของอาคารรูปแบบสถาปัตยกรรม
เทคนิ ค การก่ อ สร้ า งอาคาร โดยศึ ก ษาจากหนั ง สื อ ภู มิ ห ลั ง ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมก าแพงเพชร (2 544)
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การศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มแม่น้าปิง (2549) ความเป็นมาของเมืองกาแพงเพชร ( 2543 ) สรุปสถาปัตยกรรม
พื้นถิ่นไทย 4 ภาค (2558) สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นภาคเหนือประเภทเรือนที่อยู่อาศัย (2540) วิทยานิพนธ์วารสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจากสื่อออนไลน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
2. สารวจข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ประกอบไปด้วยการสารวจสภาพปัจจุบันของบ้านพะโป้
บันทึกภาพถ่าย ทารังวัดอาคาร และเขียนแบบจัดทาเป็นฐานข้อมูล
3. วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารลักษณะสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ กษาครั้ง นี้เป็นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล เชิ ง คุ ณ ภาพเพื่อ สร้า งความเข้า ใจพื้ นที่ และนาข้ อ มู ล
ดัง กล่า วมาอธิบายและวิเคราะห์ร่ วมกั บเทคนิค การก่ อสร้า งอาคารและรูปแบบสถาปั ต ยกรรมบ้า นพะโป้ การ
วิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. สารวจข้อมูลลักษณะสถาปัตยกรรม วิเคราะห์ข้อมูจากการลงพื้นที่ภาคสนาม และข้อมูลจาก
เอกสาร
2. เทคนิค การบูรณะซ่อมแซม โครงสร้า งอาคาร วิเคราะห์ข้อมูลเอกสารจากการถอดแบบ
โครงสร้างอาคารและประมาณราคา
ผลการศึกษา
การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร บ้านพะโป้
จังหวัดกาแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะสถาปัตยกรรมบ้านพะโป้ เป็นอาคารสองชั้นหลังคาปั้นหยาประยุกต์
สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต สภาพอาคารในปัจจุบันทรุด
โทรมเนื่องจากถูกทิ้งร้างมานาน และไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อมูลประวัติศาสตร์ บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
นายฮ้อยพะโฟ้ ได้สัมปทานไม้สักป่าคลองสวนหมาก พะโป้ตั้งบ้านเรือน และมีครอบครัวบริเวณปาก
คลองสวนหมาก ฝั่งตะวันตกของแม่น้าปิง เพื่อควบคุมเส้นทางการชักลากลาเลียงไม้จากป่า ส่งลงไปยังนครสวรรค์
อันเป็นชุมทางการค้าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนล่างในขณะนั้นทายาทของพะโป้เล่าว่า บ้านหลังเดิมของพะ
โป้นั้น เป็นเรือนปั้นหยาหลังเล็ก ส่วน“บ้านห้าง” ที่เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่นั้น มาปลูกขึ้นในภายหลัง เล่า
กันว่าซื้อมาจากพระยาราม ในบริเวณ “บ้านห้าง” สมัยที่พะโป้ยังมีชีวิตอยู่นั้น มีโรงช้าง มีผู้คนบ่าวไพร่อาศัยอยู่
มากมาย ทั้งไทย มอญ ลาว กะเหรี่ยง บริเวณรอบๆ บ้านก็เป็นที่ทานาของบ่าวไพร่ ซึ่งก็ยังมีชื่อเรียกว่า “นาไทย”
“นามอญ” อยู่ถึงปัจจุบัน คนเฒ่าคนแก่ยังจาได้ว่า เมื่อพะโป้ถึงแก่กรรมก็ตั้งศพไว้ที่โถงชั้นล่างของ “บ้านห้าง” นี้
เป็นปีๆ มีทั้งพระสงฆ์มาสวดศพ และทุกๆ 7-8 วัน ก็จะมีพวกกะเหรี่ยงลงจากป่ากันมาทีละมากๆ มาเดินวนรอบๆ
โลงศพพร้อมกับสวดตามพิธีของกะเหรี่ยง หลังจากนั้นจึงนาไปทาพิธีฌาปนกิจที่ วัดสว่าง(ฆรณี แสงรุจิ, 2536) ต่อมา
เมื่อกิจการทาไม้ในป่าคลองสวนหมากตกเป็นของบริษัทแห่งหนึ่ง บ้านนี้ก็ได้ถูกขายไปด้วย และใช้เป็นที่ทาการของ
บริษัทต่อมาจนเมื่อราว 30 ปี ก่อน เมื่อไม้หมดไปทางบริษัทจึงปิดที่ทาการแห่งนี้ลง และ “บ้านห้าง” ก็ถูกทิ้งร้างมา
ตั้งแต่นั้น
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ภาพที่ 1 ภาพทัศนียภาพบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงแพชรในปัจจุบนั
ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
ลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง บ้านพะโป้ เป็นบ้านสองชั้นใต้ถุนสูงหลังใหญ่
หลังคาปั้นหยาประยุกต์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต ขนาด
หน้ากว้าง 20.50 เมตร ลึก 11.50 เมตร ในอดีตมีเรือนประกอบด้านข้างอีกสองหลัง มีนอกชานแล่นกลางขนาดกว้าง
10 เมตร ยาวเกือบ 20 เมตร เชื่อมบ้านสามหลังเข้าด้วยกันด้านหลังมีสะพานเชื่อมต่อไปยังครัว และห้องน้าห้องส้วม
ห่างจากตัวบ้านราว 7 เมตร โครงสร้างทั้งหมดทาด้ว ยไม้เบญจพรรณปลูกสร้างให้เหมาะกับ “สานักงานค้าไม้ ”
ระเบียงด้านหลังทั้งหมดได้กั้นเป็นห้องทางานเพื่อให้กว้างขวางขึ้น ชั้นล่างเรือนใหญ่มี 4 ห้อง คือ ห้องพัสดุกองช้าง
ห้องเสมียนพนักงาน ห้องโถงใหญ่เป็นห้อง ทางานของพะโป้มีบันไดขึ้นลง 2 ทาง ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ชั้นบนมี
ลักษณะเหมือนชั้นล่าง แต่มีระเบียงยื่นออกไปทางคลองสวนหมาก เล่าว่าพะโป้นั่งชมการต่อแพบนเรือนหรืออาคาร
สานักงานนี้เอง อาคารสานักงานเป็นเรือนที่สร้างได้ละเอียดอ่อนมีลายฉลุแบบเครือเถารอบเรือนสวยงามสมกับเป็น
เรือนเรือนและอาคารสานักงานสาหรับคหบดี เล่าว่าพะโป้นั่งชมการต่อแพบนเรือนหรืออาคารสานักงานนี้เอง
อาคารสานักงานเป็นเรือนที่สร้างได้ละเอียดอ่อนมีลายฉลุแบบเครือเถารอบเรือนสวยงามสมกับเป็นเรือนและอาคาร
สานักงานสาหรับคหบดี (สันติ อภัยราช, 2559) (ดังภาพที่ 2- ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 2 แปลนชั้นล่าง และแปลนชั้นบนบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 3 ภาพด้านหน้าบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
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ภาพที่ 4 รูปด้านข้าง 1 บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 5 รูปข้าง 2 บ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร

ภาพที่ 6 รูปด้านหลังบ้านพะโป้ จังหวัดกาแพงเพชร
1. เสา ทามาจากไม้เนื้อแข็ง ซึ่งทาหน้าที่รับน้าหนักของตัวอาคารทั้งหมด โดยมีขนาดที่ใช้กัน
ทั่วไป คือ 4 x 4 นิ้ว 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว โดยมีลักษณะหน้าตัดอยู่ 2 รูปแบบ คือ เสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเสา
ทรงกลม โดยเสาของตัวอาคารใช้ 6 x 6 นิ้ว รองรับตัวเรือนไม้เป็นเสาไม้โบราณเตรียมขึ้นเองจากไม้สัก ตัวอาคาร
ระดับพื้นถึงหลังคาสูง 10.35 เมตร (ดังภาพที่ 7)
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ภาพที่ 7 รูปเสาของตัวอาคาร
2. ผนังอาคารไม้ ผนังของตัวอาคารเป็นผนังไม้สักกว้างขนาด 0.15 เมตร ลักษณะการเข้าไม้ใช้
ลักษณะการเข้าไม้แบบซ้อนทับในสมัยก่อนนั้นเป็นการเข้าไม้ที่นิยมกันแพร่หลายและการเข้าไม้แบบซ้อนทับ ก็เป็นที่
นิยมในสมัยก่อนเช่นกัน (ดังภาพที่ 8)

ภาพที่ 8 รูปผนังไม้สัก
3. คาน ตง และพื้นไม้ โครงสร้างพื้นไม้ คานไม้สักมีความหนา 0.05 เมตร หน้ากว้าง 0.20 เมตร
ตงไม้มีความหนา 0.05 เมตร หน้ากว้าง 0.15 เมตร พื้นไม้ (ดังภาพที่ 9 - ภาพที่ 11)

ภาพที่ 9 รูปคาน
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ภาพที่ 10 รูปตงไม้

ภาพที่ 11 รูปพื้นไม้ และเสา
4. เชิงชายน้าหยด มีความยาวจากขอบหลังคา ประมาณ 0.50 เมตร (ดังภาพที่ 12)

ภาพที่ 12 รูปเชิงชายน้าหยด
5. ประตู และหน้าต่าง ประตูมี 3 แบบ และหน้าต่างมี 1 แบบ ตัวอาคารชั้นหนึ่งเป็นประตูบาน
เฟี้ยมลูกฝักเกล็ดบนไม้ ความสูงประมาณ 2.30 เมตร กว้าง 0.50 เมตร ชั้นสอง ส่วนประตูเป็นประตูบานเปิดลูกฝัก
มี 2 แบบ แบบที่ 1 ขนาดกว้าง 1.05 เมตร สูง 2.65 เมตร แบบที่ 2 ขนาดกว้า ง 2.10 เมตร สูง 2.65 เมตร และ
หน้าต่างเป็นบานเปิด กว้าง 1.35 เมตร สูง 1.80 เมตร ชนิดเนื้อไม้ของประตูเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด (ดังภาพที่ 13
ภาพที่ - ภาพที่ 16)
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ภาพที่ 13 ประตูแบบที่ 1 บานเฟี้ยม

ภาพที่ 14 ประตูแบบที่ 2 บานเปิด

ภาพที่ 15 ประตูแบบที่ 3 ประตูบานเปิด
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ภาพที่ 16 หน้าต่างแบบที่ 1 หน้าต่างบานเปิด
6. ราวระเบียงและบันไดทางขึ้นชั้น 2 ราวระเบียงของตัวอาคารชั้น 2 ยื่นมาจากผนังอาคาร
2.25 เมตร ราวจับสูง 0.90 เมตร ชื่อลูกกรงระเบียงลายแจกัน บันไดขึ้นอาคารชั้น 2 เป็นไม้เนื้อแข็ง (ดังภาพที่ 17ภาพที่ 18)

ภาพที่ 17 ราวระเบียง
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ภาพที่ 18 รูปบันได
7. หลังคาและโครงสร้างหลังคาของอาคาร ทาจากไม้เนื้อแข็งทั้งหมด หลังคาเป็นทรงปั้นหยา
กระเบื้องมุงหลังคาที่ใช้เป็นกระเบื้องดินเผา เชิงชายหลังคาเป็นลายน้าหยด (ดังภาพที่ 19 - ภาพที่ 20)

ภาพที่ 19 ภาพโครงสร้างหลังคา

ภาพที่ 20 ภาพหลังคาทรงปั้นหยา
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อภิปรายผลการศึกษา
“บ้า นห้า ง” หรือ บ้า นพะโป้ จั ง หวัดกาแพงเพชร เป็นบ้า นสองชั้ นใต้ถุนสูง หลัง ใหญ่หลัง คาปั้ น หยา
ประยุกต์สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังรูปแบบไทยผสมตะวันตกประดับด้วยไม้ฉลุลายอย่างประณีต สภาพปัจจุบันพบว่า
โครงสร้างอาคารเกิดการชารุด และไม่สามารถใช้งานได้ โครงสร้างอาคารการชารุดตั้งแต่ฐานราก เสา คาน ตง และ
พื้น ต้องหาวัสดุทดแทนมาใช้แทนของเดิม เช่น ไม้เนื้อแข็ง ในส่วนของผนังวัสดุเดิมยังสามารถใช้ได้เป็นบางส่วนและ
ในส่วนที่ชารุดก็ใช้วัสดุทดแทนของเดิม เชิงชายน้าหยดปัจจุบันแบบลายของตัวอาคารอาจจะหายากจึงต้องสั่งทาแกะ
แบบลายเดิม โครงสร้างหลังคาเปลี่ยนทั้งหมดและกระเบื้องหลังคาเดิม เป็นกระเบื้องดินเผา อาจจะทดแทนโดย
กระเบื้องว่าว ประตู และหน้าต่างเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยคงลักษณะลายเดิม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ การศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยี
การก่อสร้าง ของบ้านพะโป้ สามารถนาข้อมูลเป็นแนวทางการบูรณะอาคารหลังนี้ให้ยังคงอยู่ใกล้เคียงสภาพเดิม
ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาลักษณะสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ของบ้านพะโป้
การศึกษาครั้งต่อไปควรนาข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณะอาคารเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของคนรุ่นหลังต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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บ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร
Universal Design in the 21st Century: A Case Study of Kamphaeng Phet Province
เรืองวิทย์ ลาธิ1 พัชรีรัต หารไชย2 และเอกสิทธิ์ เทียนมาศ2
Ruengwith Lati1, Patchareerat Harachai2 and Aekasit Thianmas2
1นักศึกษาประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการรูปแบบบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 และ
วัสดุสาหรับบ้านในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร โดยสารวจความคิดเห็นจากปะชาชนในจังหวัดกาแพงเพชร
จานวน 180 คน แบ่งตามช่วงอายุ 4 ช่วงอายุ คือ (1) กลุ่ม Gen-Z มีอายุต่ากว่า 22 ปี (2) กลุ่ม Gen-Y มีอายุ 2343 ปี (3) กลุ่ ม Gen-X มีอายุ 44-54 ปี และ(4) กลุ่ม Gen-B มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบแต่ละ
กลุ่ม และสรุปผลภาพรวมความต้องการบ้านในแต่ละ Gen ผลการศึกษาพบว่า (1) กลุ่ม Gen-Z ปัจจัยการเลือกบ้าน
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ สระว่ายน้า (2) กลุ่ม Gen-Y ปัจจัยการเลือกบ้าน
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า)พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ สระว่ายน้า (3) กลุ่ม Gen-x ปัจจัยการเลือกบ้านพัก
อาศัยจากระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา สไตล์โมเดิร์น พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ ห้องทางาน และ (4) กลุ่ม Gen-B ปัจจัยการ
เลือกบ้านพักอาศัย คือ อุปกรณ์อานวยความยสะดวก ความสูงของบ้านพักอาศัยเลือกบ้านพักอาศัย 1 ชั้น หลังคา
ทรงจั่ว พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม คือ ห้องพระ
คาสาคัญ: บ้านพักอาศัย / ศตวรรษที่ 21 / กาแพงเพชร
Abstract
The purpose of this study was to study the need for housing styles in the 21st
century and materials for houses in the 21st century in Kamphaeng Phet Province. The survey was
conducted by 180 people in Kamphaeng Phet Province, divided into 4 age groups: (1) Gen-Z group
under 22 years old (2) Gen-Y group 23-43 years old (3) Group Gen-X aged 44-54 years and (4) GenB aged 55 years and over whose data were analyzed using descriptive statistics. and summarizing
the overall picture of home demand for each Gen. The results of the study found that (1) Gen-Z
group, the factors for choosing a house to live in from public utilities (infrastructure system), the
height of the dwellings, chose a 2-storey house with a flat roof. (with deck) Additional usable area
is a swimming pool (2) Gen-Y group Factors for choosing a house from public utilities (infrastructure
system) Height of a house, choose a 2-storey house with a flat roof (with a deck) Additional usable
space is a swimming pool (3) Gen-x group Factors for choosing a house from public utilities
(infrastructure system) Height of a house, choose a 2-storey house with hipped roof modern style
Additional usable space is an office room and (4) Gen-B group. The height of the dwelling: Choose
a 1-storey residential house with a gable roof. The additional usable area is the Buddha room.
Keywords: Residential House / 21st Century / Kamphaeng Phet
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.
2548 ได้นิยาม “สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความว่าส่วนของอาคารที่
สร้างขึ้นและอุปกรณ์อันเป็นส่วนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยู่ภายในและภายนอกอาคารเพื่ออานวยความ
สะดวกในการใช้อาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และมีผลบังคับใช้ให้อาคารและสภาพแวดล้อมที่
สร้างขึ้นจะต้องเอื้อต่อการเข้าถึงโดยคนพิการและคนชราได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งลิฟท์หรือทางลาด ป้ายบอกทาง
ห้องน้า และอื่นๆ (กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548, 2548) ซึ่งจากข้อกฎหมายดังกล่าวทาให้เกิดการตื่นตัวต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการมาก
ขึ้นเพราะแนวคิดดังกล่าวกระตุ้นให้ฉุกคิดถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ นอกเหนือไปจากเพียงการทาตามสิ่งที่กฎหมาย
และการให้ความสาคัญต่อการปรับสภาพแวดล้อมเชิงเทคนิค โดยมีหลักการให้คานึงถึง 7 ประการ คือ 1) การใช้สอย
ได้อย่างเท่าเทียม (equitable use) 2) ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (flexibility in use) 3) ให้ใช้สอยได้ง่ายๆไม่
ต้องอาศัยความรู้พิเศษ (simple and intuitive use) 4) สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม (perceptible
information) 5) มีการออกแบบเผื่อสาหรับข้อผิดพลาด (tolerance of error) 6) ออกแบบให้ใช้แรงแต่น้อย (low
physical effort) 7) เผื่อขนาดและที่ว่างไว้เพื่อการเข้าถึงและใช้สอย (size and space for approach and use)
(ไตรรัตน์ จารุทัศน์, 2558)
Universal Design หรือ UD คือ การออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม หรือแม้แต่สมาชิกในบ้าน สามารถใช้
งานได้เพราะแนวคิดหลักในการออกแบบสิ่งแวดล้อม การสร้างสถานที่ และสิ่งของต่างๆ จะมุ่งเน้นเรื่องประโยชน์ใช้
สอยที่ทุกคนในสังคมสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่และเท่าเที่ยมกัน โดยไม่เลือกที่จะทาเพื่อบุคคลหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
โดยเฉพาะ ดังนั้น UD จึงเป็นการออกแบบที่คานึงถึงการใช้อย่างคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ ครอบคลุมสาหรับทุกคน และ
เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คน แคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการ
ประเภทต่างๆ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาร่างการพิการ คนพิการทางปัญญาทางจิต คนที่อ่านหนังสือไม่ออก เป็น
ต้น (สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) การออกแบบเพื่อทุกคนเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้น
ของใช้ส่วนตัวของ Mr. Ronald L Mace (Professor of University of North Carolina USA) ซึ่งเป็นผู้พิการได้
ทดลองดัดแปลงของใช้ส่วนตัวให้สามารถใช้กับผู้พิการได้ หลังจากนั้นได้นามาใช้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์
สาหรับผู้พิการ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัย และกลายมาเป็นต้นแบบ Universal Design (ทิพวัลย์
ทองอาจ, 2553)
ในปัจจุบันนั้นได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมมากมายตามยุคสมัย โดยการที่เทคโนโลยีนั้นเติบโตเร็ว
ขึ้นทุกวัน ทาให้การก่อสร้างบ้านนั้นเปลี่ยนแปลงไปบ้านพักอาศัยที่นิยมของประชากรคนไทยแต่ละยุคแต่ละสมัยมี
ความเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการออกแบบบ้านในศตวรรษที่ 21 ต้องคานึงถึงการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม หรือ
UD ไม่ว่าจะเป็น ผู้สูงอายุ คนป่วย สตรีตั้งครรภ์ คน แคระ เด็กเล็กที่มากับรถเข็นเด็ก คนพิการ จึงเป็นคาถามใน
การศึกษาครั้งนี้ “บ้านที่นิยมของคนจังหวัดกาแพงเพชรในอนาคตจะเป็นเช่นไร” ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาความ
ต้องการบ้านพักอาศัยในจังหวัดกาแพงเพชรตามช่วงอายุ เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบบ้านให้ตรงความต้องการใน
อนาคต
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตเนื้อหา
1. ศึกษาความต้องการรูปแบบบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับคนในจังหวัดกาแพงเพชร
2. ศึกษาความต้องการวัสดุบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 เหมาะสมกับคนในจังหวัดกาแพงเพชร
ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา
การศึกษาครั้งนี้จะเก็บข้อมูลจากประชาชนที่มีภูมิลาเนา และอาศัยอยู่ในจังหวัดกาแพงเพชร
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กรอบแนวคิดการศึกษา
การศึกษาบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร มีกรอบแนวคิดในการศึกษา คือ
แนวคิดการออกแบบเพื่อให้ทุกคนในสังคม (Universal Design) หรือ UD และปัจจัยความต้องการบ้านพักอาศัยใน
ศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1
Universal Design
บ้านเพื่อทุกคน
ในศตวรรษที่ 21
กรณีศึกษา
จังหวัด
กาแพงเพชร

ประชาชนที่มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ใน
จังหวัดกาแพงเพชร
• กลุ่ม Gen-Z คือ อายุต่ากว่า 22 ปี
• กลุ่ม Gen-Y คือ อายุระหว่าง 23-43 ปี
• กลุ่ม Gen-X คือ อายุระหว่าง 44-54 ปี
• กลุ่ม Gen-B คือ อายุ 55 ปีขึ้นไป

ปัจจัยความต้องการบ้านพัก
อาศัยในศตวรรษที่ 21
จังหวัดกาแพงเพชร
• ปัจจัยเลือกบ้านพักอาศัย
• พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม
• หลังคา
• สไตล์บ้านพักอาศัย
• ความสูงบ้านพักอาศัย
• วัสดุภายนอก
• วัสดุพื้นภายใน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการดาเนินการศึกษา
วิธีดาเนินการศึกษา
การออกแบบบ้านเพื่อทุกคนในศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษาจังหวัดกาแพงเพชร ได้ดาเนินการศึกษาจาก
ข้อมูลจากเอกสาร เช่น หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องการออกแบบบ้านเพื่อทุกคน
ในศตวรรษที่ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิลาเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัด กาแพงเพชร เก็บ
ข้อมูลทั้งแบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถาม สนามภาคสนามกลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วยเพศชาย จานวน
100 คน และหญิง จานวน 80 คน ใน 4 กลุ่ม ช่วงอายุ (Generation) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่ม Gen-Z คือ ประชาชนที่มีอายุต่ากว่า 22 ปี
จานวน 44 คน
กลุ่ม Gen-Y คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 23-43 ปี
จานวน 48 คน
กลุ่ม Gen-X คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 44-54 ปี
จานวน 44 คน
กลุ่ม Gen-B คือ ประชาชนที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป
จานวน 44 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือดาเนินการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม กับแบบสัมภาษณ์ ความต้องการบ้านพักอาศัยใน
ศตวรรษที่ 21 เก็บข้อมูลภาคสนามจากการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย
1) แบบสอบถามข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามรูปแบบที่พักอาศัย 3) แบบสอบถามวัสดุบ้านพักอาศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลทุติยภูมิ ข้อมูลจากเอกสารซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลของจานวนประชากรประเทศไทยจาก
สานักงานสถิติ เพื่อทราบถึงอัตราการเพิ่มของประชากรของประชากรในไทย ปัจจัยและพฤติกรรมของมนุษย์
รูปแบบบ้านจากบทความในวารสาร
ข้อมูลปฐมภูมิ โดยเป็นการจาลองบ้านขึ้นมาในรูปแบบขอโมเดล จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในกาแพงเพชร แบบแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับที่พัก
อาศัย 2) รูปแบบที่พักอาศัยในอนาคต 3) วัสดุที่เลือกใช้ในการออกแบบที่พักอาศัยและปัญหาในที่พักศัย
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบบ้านสาเร็จรูปและวัสดุสาหรับการออกแบบบ้าน
สาเร็จรูปศตวรรษที่ 21 ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบแต่ละกลุ่ม และสรุปผลภาพรวมความต้องการบ้านในแต่ละ Gen
ผลการศึกษา
ผลการศึ กษาการออกแบบบ้า นในศตวรรษที่ 21 เพื่อทุกคน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบบ้านใน
ศตวรรษที่ 21 2) เพื่อศึกษาวัสดุสาหรับการก่อสร้างบ้านสาเร็จรูปศตวรรษที่ 21 จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า
ความต้องการค่อนข้างหลากหลาย และลักษณะในการพักอาศัยในที่พักอาศัยนั้นแตกต่างกันตามแต่ละช่วงอายุ ดังนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามความต้องการบ้านอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร

ความสูงบ้านพัก สไตล์บ้านพักอาศัย **
อาศัย

หลังคา **

พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม **

ปัจจัยเลือกบ้านพักอาศัย
**

ความต้องการบ้านอาศัย
ราคา
พื้นที่ใช้สอยตอบสนองต่อความต้องการ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน)
ความเป็นส่วนตัวภายในบริเวณบ้าน
สถานที่ตั้ง
มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ห้องทางาน
ห้องสมุด
ห้องดนตรี
โรงรถ
สระว่ายน้า
ห้องออกกาลังกาย
ห้องพระ
หลังคาทรงปั้นหยา
หลังคาแบน (มีดาดฟ้า)
หลังคาทรงจั่ว
หลังคาทรงมนิลา
หลังคาเพิงหมาแหงน
อื่นๆ
สไตล์โมเดิร์น
สไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล)
สไตล์ยุโรปคลาสสิค
สไตล์บ้านทรงไทย
สไตล์เนเชอรัล
อื่นๆ
บ้านพักอาศัย 1 ชั้นยกสูง
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น
บ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีใต้ถุน
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

Gen-Z
ร้อยละ
18.18
18.18
72.73
18.18
27.27
9.09
36.36
24.27
36.36
36.36
63.63
36.36
9.09
27.27
63.63
18.18
18.18
18.18
9.09
63.63
18.18
9.09
18.18
9.09
9.09
0
0
40.91
59.09

Gen-Y Gen-X
ร้อยละ ร้อยละ
38.46 23.08
23.08 15.38
76.92 61.54
30.77 38.46
38.46 38.46
61.54 61.54
66.67 66.67
25
45.45
41.67 36.36
50
27.27
83.33 45.45
16.67
0
8.33
18.18
33.33 33.33
41.67
9.09
41.67 18.18
0
18.18
16.67 18.18
8.33
0
75
54.55
16.67
0
25
9.09
16.67 27.27
25
0
8.33
18.18
0
0
8.33
36.36
0
9.09
91.67 54.55

Gen-B
ร้อยละ
20
30
20
80
40
100
9.09
27.27
9.09
36.36
27.27
0
45.45
36.36
0
54.55
0
18.18
0
63.64
18.18
18.18
18.18
9.09
9.09
9.09
72.73
0
18.18
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ตารางที่ 1 ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถามความต้องการบ้านอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร

วัสดุพื้นภายใน **

วัสดุภายนอก **

ความต้องการบ้านอาศัย
ไม้
คอนกรีต
หิน
ลอฟท์/ปูนขัด
อิฐ
พรม
ไม้
หิน
หินอ่อน
กระเบื้อง
ลอฟท์/ปูนขัด

Gen-Z Gen-Y Gen-X Gen-B
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
36.36 50.50 63.64 54.55
63.64 83.33 81.82 100.00
27.27 16.67
9.09
0.00
18.18 16.67 18.18 0.00
0.00
0.00
0.00
9.09
45.45 50.00 45.45 36.36
27.27 58.33 63.64 45.45
9.09
8.33
9.09
0.00
54.55 16.67
9.09
0.00
27.27 16.67 54.55 36.36
0.00
8.33
0.00 18.18

*** ตอบมากกว่า 1 ข้อ
ที่มา : เก็บข้อมูลภาคสนาม (2564)
1. กลุ่ม Gen-Z ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-Z พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่
พักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) ร้อยละ 72.73 รองลงมา
สถานที่ที่ตั้ง ร้อยละ 27.27 2) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก สระว่ายน้า ร้อยละ 63.63 รองลงมาห้องทางาน
ห้องดนตรี ห้องออกกาลังกาย และโรงรถ ร้อยละ 36.36 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) ร้อย
ละ 63.63 รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 27.27 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ
63.63 รองลงมาสไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล) สไตล์บ้านทรงไทย ร้อยละ 18.18 5) ความสูงของบ้านพั กอาศัย ส่วนใหญ่
เลือกบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 59.09 รองลงมาบ้านพักอาศัย 2 ชั้นมีใต้ถุน ร้อยละ 40.91 6) วัสดุภายนอก ส่วน
ใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 63.64 รองลงมาไม้ ร้อยละ 36.36 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกหินอ่อน ร้อยละ 54.55
รองลงมพรมร้อยละ 45.45 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านสาเร็จสาหรับ กลุ่ม
Gen-Z แสดงภาพที่ 2 – ภาพที่ 7

ภาพที่ 2 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z
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ภาพที่ 3 ภาพแปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-Z

ภาพที่ 4 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z

ภาพที่ 5 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Z

ภาพที่ 6 ภาพขยายทางเข้าลาดสาหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-Z
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ภาพที่ 7 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-Z
2. กลุ่ม Gen-Y ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-Y พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่พัก
อาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) ร้อยละ 76.92 รองลงมาอุปกรณ์
อานวยความสะดวก ร้อยละ 61.54 2) พื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก สระว่ายน้า ร้อยละ 83.33 รองลงมา
ห้องทางาน ร้อยละ 66.67 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงแบน (มีดาดฟ้า) และหลังคาจั่ว ร้อยละ 41.67
รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 33.33 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ 75.00
รองลงมาสไตล์ยุโรปคลาสลิค และสไตล์เนเชอรัล ร้อยละ 25 5) ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพัก
อาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 91.67 รองลงมาบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 8.33 6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต
ร้อยละ 83.33 รองลงมาไม้ ร้อยละ 50.50 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกไม้ ร้อยละ 58.33 รองลงมากระเบื้องร้อย
ละ 50 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านสาเร็จสาหรับกลุ่ม Gen-Y แสดงภาพที่ 8
- ภาพที่ 13

ภาพที่ 8 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Y
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ภาพที่ 9 ภาพแปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-Y

ภาพที่ 10 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Y

ภาพที่ 11 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-Y

ภาพที่ 12 ภาพขยายทางเข้าลาดสาหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-Y
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ภาพที่ 13 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-Y
3. กลุ่ม Gen-x ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-x พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่
พักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) และอุปกรณ์อานวยความ
สะดวก ร้อยละ 61.54 รองลงมาคือ ความเป็นส่วนตัวภายในบริเวณบ้าน และสถานที่ตั้ง ร้อยละ 38.46 2) พื้นที่ใ ช้
สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือก ห้องทางาน ร้อยละ 66.67 รองลงมาห้องสมุด และสระว่ายน้า ร้อยละ 45.45 3)
หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคาทรงปั้นหยา ร้อยละ 33.33 รองลงมาหลังคาทรงจั่ว หละงคาทรงมนิลา และหลังคาเพิง
หมาแหงน ร้อยละ 18.18 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โมเดิร์น ร้อยละ 54.55 รองลงมาสไตล์บ้าน
ทรงไทย ร้อยละ 27.27 5) ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ 54.55 รองลงมา
บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 36.36 6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 81.82 รองลงมาไม้ ร้อยละ
63.64 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่เลือกไม้ ร้อยละ 63.64 รองลงมากระเบื้องร้อยละ 54.55 (รายละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการออกแบบบ้านสาเร็จสาหรับกลุ่ม Gen-X แสดงภาพที่ 14 – ภาพที่ 19

ภาพที่ 14 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-X
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ภาพที่ 15 แปลนชั้น 1 และชั้น 2 บ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-X

ภาพที่ 16 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-X

ภาพที่ 17 รูปด้าน 3 และ 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-X

ภาพที่ 18 ภาพขยายทางเข้าลาดสาหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-X
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ภาพที่ 19 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-X
4. กลุ่ม Gen-B ผลการศึกษาบ้านที่พักอาศัยตามความต้องการกลุ่ม Gen-B พบว่า 1) ปัจจัยการเลือกที่พัก
อาศัย ส่วนใหญ่เลือกอุปกรณ์อานวยความยสะดวก ร้อยละ 100 รองลงมาความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 80 2) พื้นที่ใช้
สอยเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เลือกห้องพระ ร้อยละ 45.45 รองลงมาโรงรถ ร้อยละ 36.36 3) หลังคา ส่วนใหญ่เลือกหลังคา
ทรงจั่ว ร้อยละ 54.55 รองลงมาหลังคาทรงปั้นหยาร้อยละ 36.36 4) สไตล์บ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกสไตล์โม
เดิร์น ร้อยละ 63.64 รองลงมาสไตล์ญี่ปุ่น (มินิมอล) สไตล์ยุโรปคลาสสิค และสไตล์บ้านทรงไทย ร้อยละ 18.18 5)
ความสูงของบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่เลือกบ้านพักอาศัย 1 ชั้น ร้อยละ 91.67 รองลงมาบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ร้อยละ
18.18 6) วัสดุภายนอก ส่วนใหญ่เลือกคอนกรีต ร้อยละ 100 รองลงมาไม้ ร้อยละ 54.55 7) วัสดุภายใน ส่วนใหญ่
เลือกไม้ ร้อยละ 63.64 รองลงมากระเบื้องร้อยละ 54.55 (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1) ซึ่งได้แนวทางในการ
ออกแบบบ้านสาเร็จสาหรับกลุ่ม Gen-B แสดงภาพที่ 20 - ภาพที่ 26

ภาพที่ 20 ผังบริเวณตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B
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ภาพที่ 21 แปลนชั้นบ้านพักอาศัยกลุ่มคน Gen-B

ภาพที่ 22 รูปด้าน 1 และ 2 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B

ภาพที่ 23 รูปด้าน 3 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B

ภาพที่ 24 รูปด้าน 4 ตัวอย่างบ้านพักอาศัยของกลุ่ม Gen-B
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ภาพที่ 25 ภาพขยายทางเข้าลาดสาหรับรถเข็นทางเข้าบ้าน กลุ่ม Gen-B

ภาพที่ 26 ทัศนียภาพบ้านพักอาศัย กลุ่ม Gen-B
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความต้องการบ้านพักอาศัยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดกาแพงเพชร โดยสารวจความคิดเห็นจาก 4
Generations แบ่งตามช่วงอายุพบว่า กลุ่ม Gen-Z และ กลุ่ม Gen-Y มีความต้องการรูปแบบบ้านที่พักอาศัยใน
อนาคตที่ใกล้เคียงกันเนื่องมาจากช่วงอายุที่ใกล้เคียงกันคือ วัยกาลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา และวัยเริ่มทางาน
คานึงถึงความสะดวกในสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (โครงสร้างพื้นฐาน) และความปลอดภัย ต้องการพื้นที่ที่
สามารถห้องทางาน และห้องที่สามารถทากิจกรรมบันเทิง ห้องออกกาลังกาย สระว่ายน้า และโรงจอดรถ กลุ่ม GenX เป็นวัยทางานที่เริ่ มมีความมั่นคงด้านการงานและด้านการเงิน การเลือกที่พัก อาศัยต้องเน้น การพักผ่อน ทาง
ทัศนยภาพ บรรยากาศความสงบ เรื่องอุณหภูมิภายในบ้านที่ไม่ร้อนและเสียงรบกวนในที่พักอาศัย เพิ่มห้องทางาน
ห้องที่สามารถทากิจกรรมบันเทิง ห้องออกกาลังกาย ห้องเก็บของ และสระว่ายน้า กลุ่ม Gen-B เป็นวัยแตรียม
เกษัยญและเกษียญ บ้านพักอาศัย คานึงถึง ความความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก มีพื้นทากิจกรรม
โดยเฉพาะ โดยมีห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บ่อน้า พื้นที่ภายนอกที่สามารถปลูกผักสวนครั ว หรือผลไม้ได้ ไม่
มีเสียงรบกวนในที่พักอาศัย
ข้อจากัดในการศึกษา
1. ระยะเวลาในการข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ มีอย่างจากัด การรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัว อย่า ง
ประชากรใช้จานวนที่ค่อนข้างน้อย การศึกษาครั้งต่อไปควรสัมภาษณ์กลุ่มประชากรจานวนมากกว่าการศึกษาครั้งนี้
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2. ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและสัมภาษณ์ในช่วงเวลาล็อคดาวน์ covid-19 ในสถานการณ์
เช่นนี้ตัวผู้จัดทาไม่สามารถเข้าถึงผู้คนในพื้นที่สาธารณส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากแบบสัมภาษณ์ใช้เวลาค่อนข้างมากต่อ
รายบุคล ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์บางส่วนจาเป็นต้องตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบออนไลนด์ ในช่วงเวลาที่
จากัด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการศึกษาไปใช้
การศึกษาครั้งศึกษาถึงรูปแบบบ้านพักอาศัยในอนาคตแต่ละช่วยวัยจังหวัดกาแพงเพชร สามารถนา
งานศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างบ้านพักอาศัยได้
ข้อเสนอแนะในการทาการศึกษาครั้งต่อไป
การศึกษาครั้งนี้มีเวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างจากัดและตัวแปรในการศึกษายังไม่ครอบคลุมตาม
หลักการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การทาการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาตัวแปรแนวทางการออกแบบตามแนวคิด
ทางสถาปัตยกรรม
เอกสารอ้างอิง
กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548.
(2548, 2 กรกฏาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ 122. ตอนที่ 52 ก. หน้าที่ 4 – 19.
ไตรรัตน์ จารุทัศน์. (2558). คู่มือการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design Guide book. กรุงเทพฯ : ยูนิเวอร์
แซลดีไซน์เซ็นเตอร์.
ทิพวัลย์ ทองอาจ. (2553, กรกฎาคม - กันยายน). การออกแบบเพื่อมวลชน Universal Design. วารสารนักบริหาร
, 30(3), 83-86.
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การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกาแพงเพชร
A study of construction techniques and materials used to assemble a bamboo
pavilion Kamphaeng Phet Province
เมธา โคแก้ว1 ฉัตรชัย ไชยศิริ1 พัชรีรัต หารไชย2 และเอกสิทธิ์ เทียนมาศ2
Matha Kokeaw1, Chatchai Chaisiri1, Patchareerat Harachai2 and Aekasit Thianmas2
1นักศึกษาประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
2อาจารย์ประจาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และลักษณะ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากร้านสุขสันติงานไม้ไผ่
ตาบลพานทอง อาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร บันทึกขั้นตอนกระบวนการประกอบศาลาไม้ไผ่ รวมถึงพันธุ์ไม้ไผ่
และวัสดุประกอบ วิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และรูปแบบสถาปัตยกรรมของศาลาไม้ไผ่ ผล
การศึกษาพบว่า พันธุ์ไผ่พบว่ามีไผ่ทั้งหมด 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์ สามารถพบเห็น
ได้ทั่วไปในภาคเหนือตอนล่าง ไผ่ตงมีลาต้นขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 9-15 เซนติเมตร มีกาลัง
รับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 84 - 100 ksc และไผ่เลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 2-6 เซนติเมตร
มีกาลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577-636 ksc และรูปแบบของศาลาทรงกระท่อมเป็นการพัฒนารูปทรงมาก
จากเถียงนา มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2.20 x 2.20 เมตร มีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของการ
นาไปใช้งาน เช่น 1.50 X 2.00 เมตร, 1.80 X 2.00 เมตร ซึ่งมีความกว้าง และยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน
2.10 X 3.00 เมตร ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งโดยรถกระบะ มีขนาดความกว้างของกระบะ 1.50
เมตร และความยาวของกระบะ 2.30 เมตร อันเป็นข้อจากัดด้านกฎหมายการขนส่ง
คาสาคัญ: ศาลาไม้ไผ่ / วัสดุใช้ประกอบ / เทคนิคในการก่อสร้าง
Abstract
This article aims to study the technique of material composition in the construction of
bamboo pavilion. and the architectural structure of the bamboo pavilion in Kamphaeng Phet
Province Field data collection from Suksanti Ngan Bamboo Shop, Phanthong Subdistrict, Sai Ngam
District, Kamphaeng Phet Province Record the process of assembling a bamboo pavilion. including
bamboo and composite materials Analysis together with the construction techniques of bamboo
pavilion and the architectural style of the bamboo pavilion The results of the study found that
Bamboo cultivars found that there are 2 types of bamboos, namely, raising bamboo and tong
bamboo, both of which can be found commonly in the lower northern region. Tong bamboo has
a large trunk, the diameter of the segments is between 9-15 centimeters, the compressive strength
of the parallel splinter is 84 - 100 ksc, and the cultured bamboo, the diameter of the segments is
between 2-6 centimeters, the compressive strength of the wood. The parallel is at 577-636 ksc,
and the style of the hut pavilion is a development of the shape of the Nan Na. The standard size
is 2.20 x 2.20 m. The size can be increased or decreased depending on the requirements of the
implementation, such as 1.50 X 2.00 m, 1.80 X 2.00 m, which is wide. and the length of the spacing
of the pole (Span) not more than 2.10 X 3.00 meters, as a result of transport factors by pickup
trucks The width of the pickup truck is 1.50 meters and the length of the pickup truck is 2.30
meters, which is a restriction on transportation laws.
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ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ไม้ไผ่เป็นวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายและราคาถูก นิยมใช้ในการก่อสร้างและการตกแต่ง อีกทั้งยังสามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับบ้านได้หลากหลาย เพราะไม้ไผ่เป็นเนื้อไม้แข็ง ลาต้นแข็งแรง มีความเหนียว มีน้าหนักเบา
ยืดหยุ่น และดัดโค้งงอได้ ไม้ไผ่จึงเป็นที่นิยมและถูกประยุกต์ ต่อยอดให้เกิดเป็นดีไซน์ใหม่ๆ แปลกตา ในปัจจุบันไม้
ไผ่ถูกนามาใช้ในการออกแบบทุกแขนง ตั้งแต่การนาไปทาเป็นอาหาร เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์ รวมไปถึงใช้เป็น
องค์ ป ระกอบหนึ่ ง ของบ้ า น การก่ อ สร้ า งสถาปั ต ยกรรมตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น สามารถเห็ น การออกแบบ
สถาปัตยกรรม ที่มีวัสดุในการก่อสร้า งมาจากส่ว นต่า งๆของไม้ไผ่ นามาขึ้นเป็นโครงสร้า งหลั ก เช่ น เสา คาน
โครงสร้างหลังคา หรือการปิดล้อมพื้นที่ เช่น พื้น ผนัง วัสดุมุง รวมถึงงานประดับตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าไผ่ได้รับความนิยมในการนามาใช้งานอันเนื่องมาจากเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถพบได้ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และวัฒนธรรมการก่อสร้างด้วยไม้ไผ่นั้นมีทั่วโลก โดยเฉพาะภูมิภาคที่มีไผ่เป็นพืชท้องถิ่นอย่างเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในแต่ละพื้นที่นั้นก็ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการออกแบบและการก่อสร้าง
(My Home, 2562) คุณสมบัติของไม้ไผ่ถูกแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติ
ทางกล 1) คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของไม้ไผ่ที่มีผลต่ออิทธิพลภายนอกเนื้อไม้ที่มี
ความแข็งแรงจะอยู่บริเวณรอบนอกสุด หรือที่เรียกว่าผิวไม้ไผ่ และไม่มีวงปีทาให้ไม้ไผ่มีการรับแรงได้ดีโดยเฉพาะการ
รับแรงเฉือน (วิรัช ชื่ นวาริน , 2528) 2) คุ ณ สมบัติทางกล หมายถึง คุ ณ สมบัติของไม้ไผ่ที่มีต่อน้าหนักหรือแรง
ภายนอกที่มากระทามีความสามรถในการต้านแรง รองรับแรงหรือน้าหนักที่มากน้อยต่างกัน มีความยากง่ายในการ
เสียรูป ความสามารถรับพลังงานที่ทาให้ไม่เสียกาลังโดยสิ้นเชิงที่ระดับใดๆ และความทนทานต่อความขีดข่วน เจาะ
ในการนาไม้ไผ่มาใช้งานจาเป็นจะต้องเข้าใจคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุเพื่อสามารถออกแบบอาคารที่สอดคล้องกับ
ข้อเด่นของวัสดุ พันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง
งานวิจัยของ ธนา อุทัยภัตรากูร (2559) ได้แนะนาพันธุ์ไม้ไผ่ที่สามารถจัดหาได้เพื่องานก่อสร้าง 7 ชนิด
ประกอบด้วย ไผ่ตง ไผ่สีสุก ไผ่ซางนวล ไผ่ซาง ไผ่รวก ไผ่รวกดา และไผ่เลี้ยง จากข้อมูลไม้ไผ่ในป่าของประเทศไทย
พบว่า สกุลไผ่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างของประเทศไทยมี 5 สกุลคือ สกุลไผ่ตง สกุลไผ่ไร่ สกุลไผ่รวก สกุลไผ่ป่า
สกุลไผ่สีทอง โดยสกุลที่มีชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมมากที่สุกคือ สกุลไผ่ตงและสกุลไผ่ป่า ชนิดพันธุ์ไม้ไผ่ที่มีปริมาณสูงสุด
5 อันดับแรประกอบด้วยไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่รวก ไผ่บง และไผ่ข้าวหลามตามลาดับ พันธุ์ไม้ไผ่ที่เหมาะสมกับการ
ก่อสร้างส่วนใหญ่จะพบได้ในภาคเหนือ และงานวิจัยศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธุ์ไผ่ และ
วัสดุประกอบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พบว่า “ความสาคัญขององค์ประกอบศาลา
พันธุไ์ ผ่ และวัสดุประกอบ” สรุปได้ว่า มีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกันอันเกิดจากปัจจัยทางด้านคุณสมบัติทางกายภาพ
และเชิงกลของไผ่แต่ละสายพันธุ์ (รัชนูพรรณ คาสิงห์ศรี ,2561) และการศึกษาแนวทางการออกแบบข้อต่อแบบ
ถอดประกอบได้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างบ้านไม้ไผ่ขนาดเล็กร่วมสมั ย ผลการศึกษาได้แบบข้อต่อไม้ไผ่ที่สามารถใช้
ในการยึดเฉพาะในส่วนโครงสร้างหลังคา คือส่วนข้อต่อเชื่อมเสากับอเสล่าง เนื่องจากจุดเชื่อมต่อนี้ทาหน้าที่เป็น
โครงสร้างหลักรับแรงอัดที่มากระทบกับโครงสร้างทั้งหลัง อาจมีการสึกกร่อนได้ง่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงซ่อมแซม
ในส่วนดังกล่าวจะสามารถถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นส่วนได้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว (นิศารัตน์ ทองประไพ และ
ยุทธนา ทองท้วม , 2562) จะเห็นได้ว่าไม้ไผ่เป็นที่นิยมในการก่อสร้างในประเทศไทย
จากการทบทวนวรรณกรรมและกรณีศึกษาที่เกี่ยวทาให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง
และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จากร้านทาศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชรได้รับความนิยมเนื่องจากราคาถูกและ
สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ร้านอาหาร หรือศาลานั่งพักผ่อนสวนหย่อมในบริเวณบ้าน เนื่องจากในจังหวัด
กาแพงเป็นพื้นที่ที่มีไม้ไผ่มีจานวนมากพื้นที่หนึ่งซึ่งสายพันธุ์ ไม้ไผ่ในพื้นที่จะมีคุณสมบัติทางกายภาพ และคุณสมบัติ
เชิงกลอย่างไร จึงเป็นที่มาในการศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างและลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกาแพงเพชร
2. เพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาเรื่องศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ วิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้ทาวิจัยทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงลึกด้วยการสารวจ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาลาไม้ไผ่และผู้ปฏิบัติ
โดยตรง นาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูลเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามและการบันทึกภาพ
ถ่า ยโครงสร้า งศาลาไม้ไผ่ตามวัตถุประสงค์ ของการวิจั ย การวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลการวิจั ยอภิป รายผลและ
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่
2. ลงพื้นที่เพื่อทาการสารวจร้านสุขสันติ งานไม้ไผ่ ในอาเภอไทรงาม จังหวัดกาแพงเพชร 62000
3. สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับศาลาไม้ไผ่และผู้ปฏิบัติโดยตรงของศาลาไม้ไผ่
4. บันทึกถ่ายภาพขั้นตอนการสร้างศาลาไม้ไผ่ และถอดแบบโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ และวัสดประกอบ
ศาลาไม้ไผ่
5. การนาไผ่ทั้ง 2 พันธุ์ใช้ก่อสร้างเป็นองค์ประกอบศาลามาทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่
6. นาข้อมูล เอกสารมาวิเคราะห์ร่วมกับเก็บข้อมูลภาคสนาม สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวบข้อมูลและการบันทึกภาพเชิงคุณภาพเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่
และนาข้อมูลดังกล่าวมาอธิบายและวิเคราะห์ร่วมกับเทคนิคการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่และรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
ศาลาไม้ไผ่ การวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้
1. ข้อมูลเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์จาก
ข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ์ช่างจากร้านทาศาลาไม้ไผ่ และเขียนแบบถอดแบบ
ศาลาไม้ไผ่ถอดแบบศาลา วิเคราะห์เทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่
2. ข้อมูลลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร วิเคราะห์จาก ข้อมูล
ภาคสนาม จากการสังเกต สัมภาษณ์ช่างจากร้านทาศาลาไม้ไผ่ และเขียนแบบถอดแบบศาลาไม้ไผ่เพื่อวิเคราะห์
ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่
ผลการศึกษา
การศึกษาเทคนิคในการก่อสร้าง และวัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกาแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ศึกษา
เทคนิ ค องค์ ป ระกอบวั ส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า งศาลาไม้ ไ ผ่ ลั ก ษณะโครงสร้ า งสถาปั ต ยกรรม ศาลาไม้ ไ ผ่ ใ นจั ง หวั ด
กาแพงเพชร ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้อธิบายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
เทคนิคในการก่อสร้าง ศาลาไม้ไผ่ จังหวัดกาแพงเพชร จาการสารวจภาคสนามศาลาไม้ไผ่ ร้านสุขสันติ
พบว่าการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) ตัดไผ่จากแหล่ง แต่ในปัจจุบันสั่งซื้อจากจังหวัดพิษณุโลก 2) นา
ไม้ไผ่ตกแต่งลาไผ่ 3) วัดขนาดความยาวและวัดขนาดหน้าตัดของลาไผ่เพื่อนามาใช้งานแต่ละส่วน 4) ใช้สะหว่านโรตา
รี่เจาะรูเพื่อเข้าไม้ไผ่แต่ละส่วนเข้ากันโดยมีการยึดด้วยตะปูและลูกแม็กลม 5) ใช้จาปาผ่าลาไผ่เพื่อนามาทากากบาท
และแป้นปูพื้นโดยใช้แม็กลมยิงเพื่อยึด 6) มุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกโดยใช้ลวดยึดให้เข้ากับโครงสร้างหลังคา 7) เคลือบ
ผิวไม้ด้วยแชล็คทาไม้ ดังภาพที่ 1

890

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่จากการสารวจภาคสนาม
พั น ธุ์ ไ ม้ ไ ผ่ การเก็บรวบรวมข้ อ มูล ภาคสนามร้า นเฟอร์นิ เจอร์ศ าลาไม้ไ ผ่ ในอาเภอไทรงาม จั ง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่าพันธุ์ไผ่ที่เลือกทาศาลาไม้ไผ่ มีทั้งหมด 2 สายพันธุ์ด้วยกัน คือ ไผ่เลี้ยง ไผ่ตง ซึ่งทั้ง 2 สายพันธุ์
(ดังภาพที่ 1) เป็นสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติสาหรับใช้ในงานก่อสร้าง สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในภาคเหนือตอนล่าง
บริเวณใกล้แหล่งน้าตามบ้าน หรือท้ายนา “ไผ่ตง”จะมีลักษณะต้นอ่อนมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวปะปนกันสี
เหลือง มีลาต้นขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 10-15 เซนติเมตร เนื้อไม้มีความเหนียว ลาต้นไม่มี
หนาม และ“ไผ่เลี้ยง”จะมีลักษณะต้นอ่อนมีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จัดจะมีสีเขียวเข้มปะปนกันสีเหลือง เนื้อไม้จะออกสี
น้าตาลมีลาต้นขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางของปล้องอยู่ระหว่าง 4-6 เซนติเมตร เนื้อไม้มีความเหนียวลาต้นไม่มีหนาม
พบมากสุดในองค์ประกอบหลังคา มีคุณสมบัติสาหรับใช้ในงานก่อสร้างโดยเฉพาะโครงสร้างหลังคา (ดังภาพที่ 2)
เทคนิคในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ความสัมพันธ์พันธุ์ไม้ไผ่นามาใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ซึ่งประกอบไป
ด้วยคุณสมบัติกายภาพ และคุณสมบัติเชิงกล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การนามาใช้ตามกายภาพ จากการสารวจภาคสนามสามารถจาแนกชิ้นส่วนในการก่อสร้างได้
จานวนหลายส่วน เพื่อใช้สาหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา ไม้ไผ่และวัสดุที่ใช้ประกอบ
รวมถึงแบบศาลาที่ทาการก่อสร้างการนามาใช้ตามกายภาพของไม้ไผ่ การนามาใช้ตามกายภาพนั้นแบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ คือ
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ภาพที่ 2 พันธุไ์ ม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในพื้นที่ศึกษา
1.1 การใช้ไผ่แบบเต็มลา ใช้ในองค์ประกอบศาลาดังนี้ เสา คานพื้น ตงพื้น ขื่อ (ไม้คอเสาสั้น)
อเส (ไม้คอเสายาว) ดั้ง อกไก่ แป ไม้พิงข้าง ซึ่งไผ่หนึ่งลาช่างจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนโคน ส่วนกลาง ส่ว น
ปลาย ดังภาพที่ 4.7 โดยแต่ละส่วนจะมีขนาดความยาวลาไผ่ไม่เกิน 3.50 เมตรพบชิ้นส่วนขององค์ประกอบศาลาไม้
ไผ่ที่ยาวที่สุด คือ การนาไผ่เลี้ยงทา อกไก่ อเส (ไม้คอเสายาว) แปและไม้กันลมข้างมีขนาดยาวมากสุด 3.50 เมตรซึ่ง
เป็นผลมาจากผังพื้นศาลาที่มีขนาดมาตรฐานที่ 2.20 X 2.20 เมตรและระยะยื่นของโครงสร้างหลังคาด้านละ 0.50
เมตรส่วนจะมีการลดหรือเพิ่มระยะความกว้าง x ยาวนั้นขึ้นอยู่กับการนาไปใช้งานโดยมีการนาส่วนต่างๆ ของไผ่มา
ใช้งาน ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 พันธุ์ไผ่และการแบ่งลาไผ่ไปใช้ในองค์ประกอบศาลา
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1.1.1 ไผ่ตง แบ่งการตัดเพื่อใช้งานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ (1) ส่วนโคนพบในองค์ประกอบ
ของศาลาคือเสาสาหรับศาลาขนาดใหญ่ 2.20 x 2.20 เมตร (2) ส่วนกลางพบในองค์ประกอบของศาลาคือทาไม้พื้น
และไม้กากบาทยาวสาหรับยึดคานพื้นกับตงพื้น (3) ส่วนปลายพบในองค์ประกอบของศาลาคือทาพื้นของศาลาและ
ประดับส่วนต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน
1.1.2 ไผ่เลี้ยง แบ่งการตัดเพื่อใช้งานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ (1) ส่วนโคนพบในองค์ประกอบ
ของศาลาคือคานพื้นด้านกว้างคานพื้นด้านยาวตงรองพื้น (2) ส่วนกลางพบในองค์ประกอบของศาลาคืออกไก่ขอ (ไม้
คอเสาสั้น) อะเส (ไม้คอเสายาว) จันทัน ดั้ง และแป (3) ส่วนปลายพบในองค์ประกอบของศาลาคือ ไม้กันลมหน้าไม้
กันลมข้างไม้พิงข้างชั้นวางของและประดับต่างๆ
1.2 การใช้ไผ่แบบผ่าซีก โดยใช้เครื่องมือผ่าไม้ไผ่ เรียกว่า จาปา (ดังภาพที่ 4) มีลักษณะเป็น
เหล็กรูปวงกลมและมีมีด 6 ซีก

ภาพที่ 4 จาปาผ่าไผ่ ใช้สาหรับผ่าไผ่ซีก 6 ซีก
2. คุณสมบัติเชิงกล การนามาใช้งานตามคุณสมบัติเชิงกลคุณสมบัติทางด้านการรับแรงการนาไผ่ทงั้
2 พันธุ์มาใช้ก่อสร้างเป็นองค์ประกอบศาลานั้นพบว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบวัสดุ (ASTM)
สาหรับไม้ในการรับแรงดึง (ภาพที่ 5- ภาพที่ 6) ดังนี้
2.1 ไผ่ตง เส้นผ่านศูนย์กลาง 9-15 เซนติเมตร มีกาลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 84 100 ksc และมีกาลังรับแรงดึงอยู่ที่ 1,260 ksc พบว่าช่างนาไปใช้องค์ประกอบศาลา คือ เสา ไม้ค้ายัน ไม้พื้น และไม้
กากบาท (Bracing Structure)

ภาพที่ 5 การทดสอบการรับกาลังของไผ่ตง
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2.2 ไผ่เลี้ยง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตร มีกาลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577 636 ksc พบว่าช่างนาไผ่สร้างไพรไปใช้งานในองค์ประกอบทุกส่วนของศาลายกเว้นเสาไม้ค้ายันและไม้กากบาท
(Bracing Structure) ซึ่งเป็นชิ้นส่วน (Members) ที่รับแรงอัดมากกว่าส่วนการทดสอบกาลังรับแรงอัด

ภาพที่ 6 การทดสอบการรับกาลังของไผ่เลี้ยง
คุณสมบัติของไผ่แห้งพันธุ์ไผ่ที่นามาใช้ก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆของศาลานั้นช่างท้องถิ่นได้มี
การถนอมรักษาเนื้อไผ่ด้วยวิธีธรรมชาติคือการตากและฝั่งลม จากนั้นใช้วิธีทางเคมีเข้าช่วยหลังการก่อสร้างโดยทั่วไป
ไผ่จะหดตัวหลังจากการเก็บเกี่ยวเล็กน้อย ดังนั้นเมื่อไผ่แห้งจะช่วยลดปัญหาการหดตัวของเนื้อไผ่หลังการก่อสร้างได้
เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับลาไผ่
สรุ ป การน ามาใช้ ง านตามกายภาพนั้ น ช่ า งท้ อ งถิ่ น จะพิ จ ารณาพั น ธุ์ ไ ผ่ ที่ ใ ช้ ใ ห้ สั ม พั น ธ์ กั บ
องค์ประกอบศาลาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไผ่ความแข็งแรงความเหนียวของเนื้อไผ่และการรับแรงที่เกิดขึ้น
ในองค์ประกอบศาลาทั้งหมดส่วนการบารุงรักษาไผ่แห้งหลังการก่อสร้างนั้นช่างได้เสนอแนะวิธีทางเคมีเพื่อป้องกัน
ปลวกมอดและแมลงต่างๆ ใช้น้าทาไม้ตราหัวสิงห์ แล้วเคลือบด้วยแลคเกอร์ตราหัวสิงห์
วัสดุใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่ วัสดุประกอบ (Connectors) พบว่า การใช้วัสดุประกอบทั้งหมด 3 ชนิด คือ
(1) ตะปูตอกไม้ (2) ลูกแม็กลม (3) ลวดพบการใช้วัสดุประกอบใน 2 รูปแบบ คือ (1) การเชื่อมต่อที่ตั้งฉากกับเนื้อไผ่
(Perpendicular to the Fiber) เป็นการใช้ตะปูตอกไม้ขนาด 3” และ 2” สาหรับเสาโครงสร้างหลักที่ใช้ไ ผ่เลี้ยงอัน
เนื่องมาจากคุณสมบัติความเหนียวของเนื้อไม้และเส้นใย (Fiber) แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วตะปูอาจไม่เหมาะกับการใช้
ตอกไผ่ทั้งนี้ในการนาตะปูมาใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับความเหนียวของไผ่ที่สามารถรับแรงเสียดทานของตะปูได้
โดยไม่เลือกตะปูที่มีขนาดใหญ่จนเกินไปและควรเลื อกใช้ตะปูสาหรับตอกไม้คู่กับค้อนไม้หรือค้อนยางเท่านั้นส่วนไผ่
ตง ใช้ตะปู 3”ระหว่างการเข้าไม้ระหว่างไผ่ตงกับไผ่เลี้ยงเพื่อยึดโครงสร้าง และการใช้ลูกแม็กลมขาเดี่ยวรูปตัวไอ
เบอร์ F25, F30 ในทุกส่วนขององค์ประกอบศาลา (2) การเชื่อมต่อภายนอกลาไผ่เป็นการใช้ลวดมัดลาไผ่ เข้ากับวัสดุ
มุง ดังภาพที่ 7 - ภาพที่ 8
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ภาพที่ 7 การใช้วัสดุประกอบและข้อต่อของโครงสร้างศาลาไม้ไผ่

ตะปู
ตอกไม้

ลูกแม็กเบอร์
F30

สะหว่านโรตารี่
ภาพที่ 8 วัสดุประกอบ และเครื่องมือที่ใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่
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ส่วนลักษณะของรอยต่อที่พบนั้นคือรอยต่อแบบการสอดไผ่ลาเล็กที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า ซึ่ง
เป็นรอยต่อที่พบได้ในทุกส่วนของโครงสร้างศาลาไม้ไผ่ เป็นการพัฒนารอยต่อจากงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ในมาตราส่วน
ขนาดเล็กมาสู่งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างศาลาไม้ไผ่ แต่ยังคงใช้ เทคนิคเครื่องมือและวัสดุประกอบสาหรับงานไม้
เหมือนเดิมโดยช่างจะประยุกต์ใช้เครื่องมือเซาะร่องที่เรียกว่าสะหว่านโรตารี่ ใช้เจาะลาไผ่ให้เป็นรูบริเวณใกล้ข้อหรือ
ปล้องของลาไผ่มากที่สุดโดยใช้ร่วมกับ ดอกสะหว่านเจาะไม้ที่สามารถเปลี่ยนขนาดของดอกสะหว่านเจาะไม้ให้เกิดรู
วงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแตกต่างกันเมื่อไม้ชิ้นเล็กถูกสอดเข้าไปในไม้ไผ่ที่มีลาใหญ่กว่าแล้วนั้นช่างจะทา
การยึดเพื่อให้เกิดความแข็งแรงระหว่างไม้ 2 ชิ้นด้วยการตอกตะปูขนาด 2” หรือ 3” โดยใช้ค้อนตอกไม้เท่านั้นไม่
นิยมใช้ค้อนเหล็กเนื่องจากมีแรงกระแทกมากกว่าส่ งผลให้เนื้อไผ่ฉีกขาดเป็นรอยยาวได้อันเนื่องมาจากแรงเสียดทาน
ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวไผ่และเนื้อไผ่ที่มากเกินไป ดังภาพที่ 9
อเส
เสา

คานพื้นด้านยาว

ราวไม้พิงข้าง
คานพื้นด้านกว้าง

ตงรองพื้น

ภาพที่ 9 รายละเอียดรอยต่อการเข้าไม้ของชิ้นส่วนต่างๆ ในองค์ประกอบศาลาไม้ไผ่
สรุปองค์ประกอบศาลากับวัสดุประกอบมีความสัมพันธ์กันคือในส่วนของโครงสร้างเสาหลักจะใช้วัสดุ
ประกอบประเภทตะปูตอกไม้ที่ไม่ทาให้ลาไผ่แตกอันเนื่องมาจากแรงกระแทกหรือแรงเสียดทานระหว่างผิวไผ่กับผิว
ของตะปู แ ละมี ค วามแข็ ง แรงเพื่ อ ช่ ว ยยึ ด ล าไผ่ เ สาโครงสร้ า งหลั ก ที่ พ บนั้ น เป็ น ไผ่ บ้ า นและไผ่ ป่ า ซึ่ ง มี ข นาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่มีความเหนียวของเนื้อไผ่โดยเฉพาะบริเวณผิวไผ่ส่วนโครงสร้างหลังคาพบวัสดุประกอบที่
สัมพันธ์กับพันธุ์ของไผ่สร้างไพรด้วยนั่นคือลูกแม็กลมเบอร์ F25 และ F30 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการคัดแยกข้อมูลด้านพันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร
องค์ประกอบศาลา
ไม้ไผ่
2.20 x 2.20 มตร
เสา
คานพื้นด้านกว้าง
คานพื้นด้านยาว
ตงรองพื้น
แป้นปูพื้น
อกไก่
ดั้ง

พันธุ์ไม้ไผ่ที่ใช้ในการสร้างศาลา
ไผ่ตง
ความ
ยาว

หน้า
ตัด

(เมตร)

(เมตร)

2.00

0.15

2.2

ผ่าซีก

โคน
/

วัสดุประกอบ

ไผ่เลี้ยง
หน้า
ส่วนที่นามาใช้

ส่วนที่นามาใช้

ความ
ยาว

กลาง

(เมตร)

(เมตร)

โคน

2.20
2.20
2.20

0.04
0.04
0.04

/
/
/

2.20
1.00

0.04
0.04

ปลาย

ตะปูตอกไม้ใช้คู้กับ
ค้อนไม้

ตัด

กลาง

/
/
/

ปลาย

1

2”

2
/

3”
/
/
/

ลูกแม็กกลมใช้คู่กับ
ปืนลม
F25

F30
/
/
/
/

F50
/

ลวด
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ตารางที่ 1 ตัวอย่างการคัดแยกข้อมูลด้านพันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร (ต่อ)
องค์ประกอบศาลา
ไม้ไผ่
2.20 x 2.20 มตร

พันธุ์ไม้ไผ่ที่ใช้ในการสร้างศาลา
ไผ่ตง
ความ
ยาว

หน้า
ตัด

(เมตร)

(เมตร)

ส่วนที่นามาใช้

ความ
ยาว

กลาง

(เมตร)

(เมตร)

ขื่อ (ไม้คอเสาสั้น)
อเส (ไม้คอเสายาว)
จันทัน
แปหลังคา
ไม้ครอบสันหลังคา

2.20
2.20
2.00
2.00

ราวไม้พิงข้าง
ลูกราวไม้พิงข้าง
ไม้กากบาท

2.20
0.45

0.04
0.04
0.03
0.03
ผ่า
ครึ่ง
0.04
0.02

โคน

ปลาย

3

0.4

ผ่าซีก

วัสดุประกอบ

ไผ่เลี้ยง
หน้า
ส่วนที่นามาใช้

ตะปูตอกไม้ใช้คู้กับ
ค้อนไม้

ตัด

โคน
/
/

กลาง

ปลาย

1

2”

2

3”

ลูกแม็กกลมใช้คู่กับ
ปืนลม
F25

/

F30

ลวด

F50

/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

/
/

หมายเหตุ เครื่องหมาย / หมายถึง มีการนามาใช้
ช่องว่าง
หมายถึง ไม่มีการนามาใช้งาน

ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรม ศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร
ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร แบบศาลาที่ทาการก่อสร้างจาก
การสัมภาษณ์ช่างท้องถิ่น พบว่าการออกแบบและก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นพัฒนารูปแบบมาจาก“ กระท่อม” หรือภาษา
อีสานเรียกว่า“ เถียงนา” จัดเป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทชั่วคราว เป็นเรือนมีหลังเปิดโล่งลักษณะคล้ายศาลาไม่
นิยมกั้นฝาเสาเรือนใช้ไม้จริงส่วนโครงสร้างรองใช้ไม้ไผ่หรือไม้อื่น ๆ ที่หาได้จากพื้นที่โดยรอบหลังคามุงหญ้ามีรูปแบบ
ไม่ตายตัวในอดีตเถียงนาเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สอยเกี่ยวพันกับการทานาเป็นหลักแต่ปัจจุบันเถียงนาเป็น
สถาปัตยกรรมที่ถูกใช้งานหลากหลายขึ้นบางแห่งสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นบ้านเรือนและขยายตัว
เป็นชุมชนได้ส่วนโครงสร้างและรูปแบบของเถียงนามีลักษณะที่เรียบง่ายใช้วัสดุที่หาได้ในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง
ซึ่งตรงกับการสัมภาษณ์ช่างที่กล่าวว่าการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นี้เป็นเทคนิคการก่อสร้างในระดับท้องถิ่นกล่าวคือเป็น
การประยุกต์ใช้เครื่องมือช่างไม้และวัสดุประกอบที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดซึ่งผู้ใช้งานศาลาไม้ไผ่สามารถ
ซ่อมแซมและบารุง รัก ษาได้ด้ ว ยตนเองจากการสารวจและสัง เกตการณ์ การก่ อสร้า ง พบว่า ศาลาไม้ไผ่มี ข นาด
มาตรฐานอยู่ที่ 2.20 X 2.20 เมตร (ดังภาพที่ 10 - ภาพที่ 11) มีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของการนาไปใช้งานเช่นใช้เป็นเถียงนาชั่วคราวบริ เวณหัวไร่ปลายนาหรือใช้เป็นศาลานั่งเล่นภายในสวนร้านอาหาร
บริเวณบ้านเป็นต้นช่างจะลดขนาดความกว้างลง เช่น 1.20 X 2.00 เมตร 1.50 X 2.00 เมตร 2.00 X 2.00 เมตรมี
ความกว้างและยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน 2.10 X 3.00 เมตร

ภาพที่ 10 แบบผังพื้นศาลาไม้ไผ่จากพื้นที่ศึกษา

/
/
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ภาพที่ 11 แบบรูปด้านศาลาไม้ไผ่จากพื้นที่ศึกษา
ทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านกฎหมายการขนส่งโดยรถกระบะ 4 ล้อ (ดังภาพที่ 10) ซึ่งได้รับ
ความนิยมในการนามาใช้ขนส่งข้อดีคือสามารถใช้งานได้หลากหลายประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงไม่มีข้อ จากัด ด้าน
เวลาในการขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับรถบรรทุก 6 ล้อโดยกระบะมีขนาดความกว้างที่ 1.50 เมตร และความยาวที่
2.30 เมตร ซึ่งปัจจัยการขนส่งนี้นาไปสู่ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการพัฒนารูปแบบศาลาไม้ไผ่ให้เป็นระบบชิ้นส่วน
สาเร็จรูป (Prefabrication) บนพื้นฐานการออกแบบและพัฒนาข้ อต่อหรือรอยต่อในงานไผ่ที่เหมาะสมอั นเป็น
ประโยชน์สาหรับผู้สนใจศึกษา

ภาพที่ 12 การขนส่งศาลาไม้ไผ่
อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเทคนิคองค์ประกอบวัสดุในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร “ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบศาลาพันธุ์ไผ่และวัสดุประกอบ” สรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันเกิดจากปัจจัยทางด้าน
คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของไผ่แต่ละสายพันธุ์กล่าว คือ (1) องค์ประกอบศาลาส่วนที่เป็นเสาโครงสร้าง
หลัก (Superstructure) พบการใช้ไผ่ตงแบบเต็มลาเท่านั้นอันเนื่องมาจากกาลังรับแรงอัดของไม้ขนานเสี้ยนทีม่ ากถึง
84-100 ksc และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-15 เซนติเมตรส่งผลให้ไผ่ชนิดมีความเหนียวของผิวไผ่และความหนาของ
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เนื้อไผ่ดังนั้นการใช้วัสดุประกอบจึงสัมพันธ์กับคุณสมบัติดังกล่าวทาให้เกิดการใช้ตะปูตอกไม้ขนาด 3” และ 2” ซึ่งไม่
ทาให้ผิวไผ่แตกเนื่องมาจากแรงกระแทกหรือแรงเสียดทาน (Friction) ระหว่างผิวไผ่กับผิวตะปู (2) องค์ประกอบ
ศาลาส่วนอื่น ๆ หรือส่วนปิดล้อม (Enclosure) พบการใช้ไผ่เลี้ยงแบบเต็มลาและแบบผ่าซีกมีกาลังรับแรงอัดของไม้
ขนานเสี้ยนอยู่ที่ 577-636 ksc และมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-6 เซนติเมตรพบการใช้วัสดุประกอบประเภทลูก แม็ลมขา
เดี่ยวเบอร์ F25, F30 ในองค์ประกอบศาลาส่วนต่างๆ (3) “พันธุ์ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง” สรุปได้ว่าไผ่ตงและไผ่เลี้ยง
พบการใช้งานตามกายภาพของไผ่ใน 2 รูปแบบคือ (1) การใช้ไผ่แบบเต็มลา (Bamboo Pole) และ (2) การใช้ไผ่
แบบผ่าซีก (Bamboo Split) วัสดุประกอบ” สรุปได้ว่าพบการใช้วัสดุประกอบ 3 แบบคือ (1) ตะปูตอกไม้ขนาด 3”
และ 2 ” (2) ลูกแม็กลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือลูกแม็กลมขาเดี่ยวรูปตัวไอเบอร์ F25, F30 (3) ลวดซึ่งปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุประกอบนี้เป็นผลจากการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่างไม้ที่หาง่ายในท้องถิ่นโดยพบวิธีการ
เชื่อมต่อไผ่ 2 รูปแบบคือ (1) การเชื่อมต่อที่ตั้งฉากกับเนื้อไผ่ (Perpendicular to The Fiber) และ (2) การเชื่อมต่อ
ภายนอกลาไผ่ และ (4) ลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมศาลาไม้ไผ่ในจังหวัดกาแพงเพชร แบบศาลาที่ทาการ
ก่อสร้างรูปแบบของศาลาที่พบคือทรงกระท่อมเป็นการพัฒนารูปทรงมากจากเถียงนามีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2.20 x
2.20 เมตรและจะมีการเพิ่มหรือลดขนาดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของการนาไปใช้งานช่างจะทาการลดขนาดความ
กว้างลงเช่น 1.50 X 2.00 เมตร, 1.80 X 2.00 เมตรซึ่งมีความกว้างและยาวของระยะห่างเสา (Span) ไม่เกิน 2.10
X 3.00 เมตรทั้งนี้เป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งโดยรถกระบะซึ่งมีขนาดความกว้างของกระบะ 1.50 เมตร
และความยาวของกระบะ 2.30 เมตร อันเป็นข้อจากัด ด้านกฎหมายการขนส่ง ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่น่าสนใจในการ
พัฒนารูปแบบศาลาไม้ไผ่ให้เป็นระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป (Prefabrication) บนพื้นฐานการออกแบบและพัฒนาข้อต่อ
หรือรอยต่อในงานไผ่อันเป็นประโยชน์สาหรับผู้สนใจศึกษาหรือวิจัยในลาดับถัดไป
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้
1. ลักษณะรอยต่อที่พบในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่นั้นเป็นการใช้รอยต่อแบบการสอดไม้ชิ้นเล็กที่มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าเข้าไปในไม้ชิ้นใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ เป็นการพัฒนารอยต่อจากงานเฟอร์นิเจอร์
ไม้ไผ่ในมาตราส่วนขนาดเล็กมาสู่งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างศาลาไม้ไผ่ แต่ยังคงใช้เทคนิคเครื่องมือและวัสดุประกอบ
เหมือนเดิมช่างจะทาการเจาะลาไผ่บริเวณใกล้ข้อหรือปล้องของลาไผ่มากที่สุดซึ่งตรงกับคุณสมบัติของไผ่ที่ว่าบริเวณ
ที่อยู่ใกล้กับข้อหรือปล้องจะมีความแข็งแรงของผิวไผ่และเนื้อไผ่มากกว่าบริเวณที่อยู่ห่างออกไป
2. จากการสังเกตการณ์ระหว่างลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของระเบียบวิธีวิจัยนั้น
พบว่าขนาดความกว้างยาวสูงของศาลาเป็นผลมาจากปัจจัยทางด้านการขนส่งซึ่งใช้รถกระบะขนาด 1.50 X 2.30
เมตรส่วนความสูงของศาลาเมื่อบวกระยะขอบของกระบะแล้วนั้นต้องไม่เกิน 5 เมตรเพื่อการขนส่งที่ต้องผ่านสายไฟ
ตามหมู่บ้านซึ่งในอนาคตช่างอาจจะพัฒนาเรื่องของสัดส่วนและขนาดของศาลาให้เป็นระบบชิ้นส่วนสาเร็จ รูป
เพื่อที่จะสามารถขนส่งได้สะดวกลดความเสียหายระหว่างการขนส่งและสามารถเพิ่มระยะทางที่ไกลมากขึ้นด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การก่ อ สร้ า งศาลาไม้ ไ ผ่ ก รณี ศึ ก ษาศึ ก ษาร้ า นเฟอร์ นิ เ จอร์ ศ าลาไม้ ไ ผ่ ในอ าเภอไทรงาม จั ง หวั ด
กาแพงเพชร 62000 เป็นการก่อสร้างในแบบพื้นถิ่นหรือแบบประเพณี (Vernacular or Traditional) เป็นการ
ประยุกต์ใช้ เครื่องมือช่ า งสาหรับงานไม้พบว่า มีทั้ ง หมด 5 กลุ่มคื อตัดเจาะผ่า ตอกยืดซึ่ง เครื่องมือบางกลุ่มเป็ น
เครื่องมือช่างพื้นฐานในงานไม้ทั่วไปและบงกลุ่มเป็นเครื่องมือช่างที่ต้องใช้ไฟฟ้าร่วมด้วยถือเป็นเครื่องมือที่หาซื้อได้
ง่ายราคาไม่สูงมากนักสามารถประยุกต์ใช้กับการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ในรูปแบบอื่น ๆ บนพื้น ฐานของเครื่องมือช่าง
และทักษะที่มีหากต้องการ)
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ก่อสร้างศาลาให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอาจมีการทดลองออกแบบรอยต่อและวัสดุประกอบร่วมกับช่ า ง
ท้องถิ่นเพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างและหลักการรับแรงมากยิ่งขึ้นจากการสัมภาษณ์ช่างได้ให้ข้อเสนอแนะสาหรับ
การดูแลรักษาศาลาไม้ไผ่ด้วยตนเองนั้นสามารถทาได้ดังนี้ (1) การเคลือบ (Coating) โดยใช้แชล็คทาไม้ซึ่งเป็นสาร
เคลือบเนื้อไม้ที่มีความทนทานป้องกันการซึมผ่านของน้าและความชื้นได้ดี ทาทิ้งไว้ 2-4 ชั่วโมงปีละ 1-2 (2) เลือก
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ตาแหน่งที่ตั้งของศาลาบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดีไม่อับชื้นหากจาเป็นต้องวางศาลาลงบนพื้นดินให้นาอิฐบล็อก
หรืออิฐมอญรองไว้ก่อนเพื่อป้องกันจากความชื้นจากดินที่จะทาให้เกิดการสึกกร่อนบริเวณโคนเสาของศาลาส่วน
ข้อเสนอแนะสาหรับผู้ที่สนใจในการวิจัยเพื่อนาไปต่อยอดนั้นสามารถศึกษาในเรื่องต่างๆได้ดังนี้ (1) การออกแบบ
และพัฒนารูปทรงศาลาไม้ไผ่ให้มีรูปแบบหรือรูปทรงที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายตลาดและสร้างกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลาย (2) การพัฒนาศาลาไม้ไผ่ไปสู่ระบบชิ้นส่วนสาเร็จรูป (3) การพัฒนาเทคนิคการก่อสร้างร่วมกับช่าง
ท้องถิ่น
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รายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการดําเนินงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
The 2nd Kamphaeng Phet Rajabhat University Student National Conference
วันที่ 15 มีนาคม 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
คณะกรรมการอํานวยการ
มีหน้าที่เกี่ยวกับการอํานวยการให้การจัดประชุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการจัด
ประชุม ได้แก่ การให้คํ า ปรึ ก ษา การเสนอแนะ การวิ นิจฉัยและตัด สิ นใจ และแก้ปัญหาในการดํา เนิน งานของ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
1. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
5. รองอธิการบดีฝ่ ายวางแผนพัฒนา ประกันคุณภาพการศึกษา
และบริการวิชาการ
กรรมการ
6. คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
7. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กรรมการ
8. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
9. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กรรมการ
กรรมการ
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กรรมการ
11. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
กรรมการ
12. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
13. ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยกําแพงเพชร แม่สอด
กรรมการ
14. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
15. ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
16. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
17. ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กรรมการ
18. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
19. ผู้อํานวยการกองกลางสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
กรรมการ
20. รักษาการผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
21. หัวหน้าการเงิน
22. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
มีหน้าที่คัดเลือก กําหนด และประสานงานผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ และกําหนดรูปแบบ
วิธีการสําหรับการรับลงทะเบียนบทความ สําหรับผู้สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ จัดทําหลักเกณฑ์การพิจ ารณา
คัดเลือกผลงานวิจัย พร้อมทั้งติดตามผลงานวิจัยที่นําเสนอให้มีการแก้ไข เป็นต้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ
กรรมการ
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ มณีโชติ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง
กรรมการ
*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผู้จัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงวิทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร โสมคําภา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว
อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง
อาจารย์ตุลนาฒ ทวนธง
อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ
นายทวิช ปิ่นวิเศษ
นางสาวนิสาชล จันทะระ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่จัดทํา และดูแลระบบการลงทะเบียนนําเสนอผลงานวิจัย จัดเตรียมระบบเครือข่ายในการ
นําเสนอผลงานวิจัย ให้มีความพร้อมในการนําเสนอผลงานวิจัย เป็นต้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์
3. นายสุริยา คชฤทธิ์
กรรมการ
4. นายมนตรี กาไสย
กรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ สุดเขียว
กรรมการ
6. นายคมกริช กลิ่นอาจ
กรรมการ
7. นายสุรเชษฐ ขอนทอง
กรรมการ
8. นายเจษฎากร ใจแสน
กรรมการ
9. นางสาวนิสาชล จันทะระ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
10. อาจารย์จินดาพร อ่อนเกตุ
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดงานประชุมวิชาการผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ อาทิ เว็บไซต์ ทํา
หนังสือเชิญไปยังหน่วยงานต่าง ๆ จัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการบันทึกเทปและเก็บบันทึกภาพระหว่าง
การจัดประชุมวิชาการ เป็นต้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรําไพ ประภัสสร
กรรมการ
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงวิทย์
4. นางวรรณภา สุวรรณพงษ์
กรรมการ
5. นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์
กรรมการ
กรรมการ
6. นายสมศักดิ์ พูนใจสม
7. นายวันเฉลิม พูนใจสม
กรรมการ
8. นางสาวอรปรียา คําแพ่ง
กรรมการ
9. นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
กรรมการ
กรรมการ
10. นางสาวปิยภรณ์ ภูกระทาน
กรรมการ
11. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
12. นางสาวนิสาชล จันทะระ
13. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
มีหน้าที่วางแผน ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการประชุม จัดหาของที่ระลึก
ให้แก่คณะกรรมการ การเตรียมเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณ ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ
ทางราชการ ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย การจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายและงบ
ดุล รวมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เป็นต้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ส่งต่าย
กรรมการ
3. นางสาวชุติมา ทอสาร
กรรมการ
4. นางสาวสุมาภรณ์ บดีรัฐ
กรรมการ
5. นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
กรรมการ
กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ เครือคําจิ๋ว
7. นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ์
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
9. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
คณะกรรมการฝ่ายจัดทําเอกสารและประเมินผล
มีหน้าที่จัดเตรียม และรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการจัดงาน และตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ
ออกแบบประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูล สรุปผลการประเมินโครงการ พร้อมทั้งจัดทํารายงานสรุปโครงการ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการต่อไป เป็นต้น ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี เลิศแก้ว
กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง
กรรมการ
กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร
6. นายทวิช ปิ่นวิเศษ
กรรมการ
7. นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล
กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ ไชยภักดิ์
กรรมการ
9. ดร.พิมประไพ ขาวขํา
กรรมการและเลขานุการ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
The 2nd Kamphaeng Phet Rajabhat University Student National Conference
วันที่ 15 มีนาคม 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
คณะกรรมการตรวจบทความวิจัย มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ ตามหลักการของบทความ
วิชาการ และบทความวิจัย ก่อนนําเสนอผลงาน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
6. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
8. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล โอฬาร
9. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
10. รองศาสตราจารย์นฤนาท จั่นกล้า
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร โพธิ์ดง
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ บุญสูง
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล พรมกุล
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จํารัส
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรุ้ง ธิตา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงค์รอด
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม อินทสุก
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันธวัช นุนารถ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา วทานียเวช
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจริตตั้งธรรม
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุคนธ์ธา พุ่มเมือง
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรี
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี จูมจี
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ศรีลานนท์
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์
33. ดร.อัจฉริยา พรมท้าว
34. ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ
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36.
37.
38.
39.
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41.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ดร.อรทัย เลาอลงกรณ์
ดร.อมรศักดิ์ โพธิ์อ่ํา
ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา
ดร.วีระศักดิ์ แก่นอ้วน
ดร.วาทินี ถาวรธรรม
ดร.วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์
ดร.วทัญญู ขลิบเงิน
ดร.รุ่งนภา ทากัน
ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
ดร.รัตนวดี รอดภิรมย์
ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน
ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ
ดร.นิจติยา สุวรรณสม
ดร.นันทวรรณ แก้วโชติ
ดร.ชนิกา ชื่นแสงจันทร์
ดร.จิราภรณ์ มีสง่า
ดร.จันทร์จิรา ชัยภมรฤทธิ์
ดร.กาญจนา เวชบรรพต
ดร.กฤติยา อริยา
ดร.เอนกพงศ์ ธรรมาธิวัฒน์
ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
อาจารย์พรพิมล อ่อนศรี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนี บุญพิทักษ์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
5. รองศาสตราจาร์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
6. รองศาสตราจาร์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมินทร์ ตันอุตม์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลทิศ เสือนุ่ม
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์ ขวัญแน่น
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก์
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี
ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
ดร.วิวัฒน์ ทวีทรัพย์
ดร.วรรณพรรณ รักษ์ชน
ดร.เอนก หาลี
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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
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กองบรรณาธิการจัดทํารายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
The 2nd Kamphaeng Phet Rajabhat University Student National Conference
วันที่ 15 มีนาคม 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
กองบรรณาธิการภายนอกมหาวิทยาลัย
1. ดร.อาทิตยา ขาวพราย
2. ดร.กฤติยา อริยา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
4. นาวาเอก ดร.บุญเรือง เกิดอรุณเดช ร.น.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์
2. ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ขวัญแน่น
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต เตชะ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผู้จัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น
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สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
15 มีนาคม 2565
คณะกรรมการวิพากษ์การนําเสนอบทความ
การประชุมวิชาการระดับชาติ สําหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ครั้งที่ 2
The 2nd Kamphaeng Phet Rajabhat University Student National Conference
วันที่ 15 มีนาคม 2565
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง ซีดาร์
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์ พิมพิมูล
7. ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดาพร หวลอารมณ์
9. ดร.อาทิตยา ขาวพราย
10. ดร.มัสติกา พิมพ์สุตะ
11. ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์
12. ดร.กาญจนา เวชบรรพต
13. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะเคื้อ กุลประสูติดิลก
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุณี บุญพิทักษ์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี ปณะราช
4. รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา บุดสีทา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ บุมี
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร สุขเกษม
10. ดร.สุภาพร พงศ์ภิญโญโอภาส
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปัญญา
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์ บุตรพลอย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกุล

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

*หมายเหตุ หากพบว่าบทความมีการคัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใด ทางผู้จัดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

บัณฑิตของพระราชา พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ก้าวไกล ด้วยงานวิจัยสร้างสรรค์
1 5 มี น า ค ม 2 5 6 5

