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Secretary General of the Office of Higher Education Commission (OHEC)’s Note 

 

 It is inspiring and encouraging to be here today, among so many partners for education. 

Also, it is a great honour and a real pleasure for me to open this high-level Conference to 

celebrate the nineteenth anniversary of foundation of Graduate School of Bansomdejchaopraya 

Rajabhat University. 

 

 This Conference dedicated to Education for Sustainable Locality Development. Various 

approaches to education for sustainable development (ESD) encourage people to understand the 

complexities of, and synergies between, the issues threatening planetary sustainability and 

understand and assess their own values and those of the society in which they live in the context 

of sustainability. ESD seeks to engage people in negotiating a sustainable future, making 

decisions and acting on them. According to  the United Nations Decade of Education for 

Sustainable Development (DESD) 2005-2014, the objectives of the DESD are to: 

 facilitate networking linkages, exchange and interaction among stakeholders in ESD; 

 foster increased quality of teaching and learning in ESD; 

 help countries make progress towards and attain the Millennium Development Goals 

through ESD efforts; 

 provide countries with new opportunities to incorporate ESD into education reform 

efforts. 

 

 Higher educational institutes’ role and mandate is as important today as it was many years 

ago. Education, science, culture, communication and information are all essential in a world 

where people are increasingly interconnected and dependent on each other.  New generations are 

growing up as global citizens, sharing responsibilities. 

 

 Education is a fundamental human right; it is also essential to ensure inclusive, equitable 

and sustainable development. Quality education provides people with the skills, knowledge and 

values they need to tackle the various challenges they are likely to face in society. 

 

 Thailand owns richness in natural resources which bring much prosperities to the country 

and its citizen. But often we have faced the challenge of how we can manage these precious 

assets and create value added to them effectively. Many innovations from the wide range of 

sciences are introduced to meet this task. Research and development is another pathway to assist 

us in understanding the problems thoroughly in a local contexts and deciding to select the most 

proper solutions. 
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 This conference coincides with one of the biggest promotion of education quality in 

recent history. I am confident that our organizations are well placed to unify and strengthen our 

response, just as it was in the past years.  

 I have high expectations that this conference will mobilize additional resources and 

unfailingly educational support for this agenda. I wish you every success over the next sessions 

of the event. 

 

 

 

Dr.Suphat Jampathong 

Secretary General of the Office of Higher Education Commission (OHEC) 
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President’s Note 

 

Each country or local community may have its unique social, economic and cultural 

contexts and therefore, its tendency to using one theory or a combination of theories from the 

typology in globalized education may be different from the other. For those countries with less 

cultural assets or local values, the theories of amoeba and fungus may be an appropriate choice 

for development. However, this typology can provide a wide spectrum of alternatives for policy-

makers and educators to conceptualize and formulate their strategies and practices in fostering 

local knowledge for the local developments. The relationship between localization and 

globalization in education is dynamic and interactive. Localized globalization in education can 

create more values for local developments if local creativity and adaptation can be induced in the 

process of operational change and cultural change.  

  In facing up the challenges of globalization, there is a great demand for paradigm shift 

from the traditional paradigm of site-bounded education towards the new paradigm of triple 

combination including globalization, localization and individualization in education with the 

support of information technology and various types of local and global networking. There are 

five types of local knowledge to be pursued in globalized education, including the economic and 

technical knowledge, human and social knowledge, political knowledge, cultural knowledge, and 

educational knowledge for the developments of individuals, school institutions, communities, and 

the society. 

 Hopefully, this conference may bring us a new pathway to our local development through 

sharing body of knowledge raised by the scientific methodology and research network should be 

strengthened by our unfailing cooperation. 

 

 

 

 

Assistant Professor Dr.Linda Gain-ma 

President of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 

      The 1st National and International Conference                                            on  Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ iv ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

Graduate School’s Note 

 

  Education is fundamental to development and growth. The human mind makes possible 

all development achievements, from health advances and agricultural innovations to efficient 

public administration and private sector growth. For countries to reap these benefits fully, they 

need to unleash the potential of the human mind. And there is no better tool for doing so than 

education. 

 

  Education is an essential tool for achieving sustainability. People around the world 

recognize that current economic development trends are not sustainable and that public 

awareness, education, and training are key to moving society toward sustainability. Beyond that, 

there is little agreement. People argue about the meaning of sustainable development and whether 

or not it is attainable. They have different visions of what sustainable societies will look like and 

how they will function. These same people wonder why educators have not moved more quickly 

to develop education for sustainability (EfS) programs. The lack of agreement and definition 

have stymied efforts to move education for sustainable development (ESD) forward. 

 

  Sustainable development is a difficult concept to define; it is also continually evolving, 

which makes it doubly difficult to define. One of the original descriptions of sustainable 

development is credited to the Brundtland Commission: "Sustainable development is 

development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs". Sustainable development is generally thought to have three 

components: environment, society, and economy. The well-being of these three areas is 

intertwined, not separate. For example, a healthy, prosperous society relies on a healthy 

environment to provide food and resources, safe drinking water, and clean air for its citizens. The 

sustainability paradigm rejects the contention that casualties in the environmental and social 

realms are inevitable and acceptable consequences of economic development. Thus, the authors 

consider sustainability to be a paradigm for thinking about a future in which environmental, 

societal, and economic considerations are balanced in the pursuit of development and improved 

quality of life. 

 

 As it is a role of educators, one never stops seeking new knowledge and methods of how 

to develop our society in all dimensions, including economy, culture, politics and above all 

quality education. My expectation from this conference involves enrichment of researchers’ 

academic potentiality and exchange of knowledge for better prosperity of the nation. 

 

 

 

Assistant Professor Dr.Areewan Iamsa-ard 

Dean of Graduate School 
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Schedule 
The 1st national and international conference  

on “Education for Sustainable Locality Development 2017” 
July 29th 2017 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
------------------------------------------------------------ 

07.30-08.30 a.m.  Registration 
09.00-10.00 a.m.  Plenary session on “The Higher Education for Locality Development in Thailand 4.0 Era” 
  Dr.Suphat Champatong : Secretary-General for Higher Education Commission 
10.00-10.30 a.m. Cultural and Art Performance 
10.30-12.00 a.m. Plenary session given by Keynote speakers: 

Professor Joe Luca: Dean of Graduate Research School Edith Cowan University Perth, 
Australia  
Professor Dr.Kriengsak Chareonwongsak: Director of Institute of Future Studies for 
Development (IFD) 
Robynne Walsh: Director of Phoenix Academy Perth, Australia  

12.00-01.00 p.m.  Lunch Time 
01.00-04.30 p.m. Oral and poster presentation of researches  

National Oral Presentation  
- Meeting room 9th Floor, Building 11 (Education and Sciences & Technology)  
- Meeting room 6th Floor, Building 11 (Humanities and Social and Management Sciences) 
International Oral Presentation  
- Meeting room 5th Floor, Building 11  
Poster presentation  
- Meeting room 4th Floor, Building 1 
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การน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ (National Oral presenters) 
ด้านการศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11) 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
01.00-01.15 p.m. การศึกษาและออกแบบอุปกรณร์บัประทานอาหารจากแกลบข้าว 

ส าหรับผู้สูงอายุช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี 
Study and Design of Dining Utensils from Husk 

for the Elderly Aged 75-80 Years 

อ.วงศ์ทอง  เขียนวงศ์  
อ.จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์  
ปทุมพร แซ่เตีย 

01.15-01.30 p.m. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการด้านบคุลากร  
โรงเรียนวดับางนาใน 

Human Resources Management Information system for 
Watbangnanai school 

วรนุช ก้อนทอง 
ดร.คณกร สว่างเจรญิ 
ผศ.ดร.ประไพ ศรดีามา 

01.30-01.45 p.m. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

The Development of Information Management System for 
Measurement and Evaluation of Navaminthrachinuthit 

Suankularbwittayalai Samutprakan School 

นิพนธ์ ก้อนทอง 
ดร.คณกร สว่างเจรญิ 
ผศ.ดร.ประไพ ศรดีามา 

01.45-02.00 p.m. กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุร ี

The Teacher Development Process Using the Coaching 
System for Promote the 21st Skills of Students in Chanthaburi 

อ.หฤทัย อนุสสรราชกิจ  
อ.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร  
อ.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท์ 

02.00-02.15 p.m. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพของอาจารย์ บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
The Study of Health Care Behavior and Effectiveness of 
Promoting the Health Behaviors of Staffs of Faculty of 
Education in Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

ดร.กาญจนา สุทธิเนียม 

02.15-02.30 p.m. การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพเพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสติ 

มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา 
The Study of Health Behavior and Effective of Behavioral 

Health Modification Program on Health Behavior Promotion 
of Students at Bansomdetchaopraya Rajabhat University 

ดร.ชลพร กองค า 
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ด้านการศึกษา และดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
02.30-02.45 p.m. การประเมินหลักสตูรบญัชีบัณฑติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
Assessment of Accountancy Programs Curriculum 

(Revised Curriculum Academic Year 2012) 
Faculty of Management Science of Dhonburi Rajabhat 

University 

อ.พรทิพย์ มโนด ารงสัตย ์
อ.สุรศักดิ์ ชัยชิตาทร 
อ.อุษา จูฑะสุวรรณศริ ิ
 

 
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาการจัดการ  (ห้องประชุมชัน้ 6 อาคาร 11) 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
01.00-01.15 p.m. กลยุทธ์การตลาดทีย่ั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
The Sustainable Marketing Strategies of Small and Medium 
Enterprise (SME) in Accordance to Sufficiency Economy Philosophy 

ชัยวิชญ์ ม่วงหมี 
อ.รัชนก ปัญญาสุพัฒน ์ 
ผศ.ดร.นฤมล สุ่นสวสัดิ ์

01.15-01.30 p.m. การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรไีทย 
ของพระต าหนักปลายเนิน 

The Roles of Education in Thai Traditional Music 
Transmission of Palace Painern 

อ.สุวิวรรธ์น ลมิปชัย 

01.30-01.45 p.m. การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค  
หลักสตูรวิชาชีพระยะสั้น 

A Study the Efficacy of a Teaching Classical Guitar Short Course 

สมคิด  วิโรจน์ดลุ 
รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ 
ผศ.บรรจง  ชลวิโรจน ์

01.45-02.00 p.m. การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรสีุริยะวงศ ์ 
ประสานเสนาะสามช้ันและเพลงชนะชัยเถา 

ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย ์
Creation of Composing Home Rong Srisuriyawong Pra Sarn 

Sanoh 3 Chan and Chanachai Thao Song by Assistant 
Professor Dr.Dome Sawangarom 

ผศ.ดร.โดม สว่างอารมย ์

02.00-02.15 p.m. จิตรกรรมภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างแบบไลโอเนล ไฟนิงเงอร์ 
Architectural Landscape Paintings in the Style of 

 Lyonel Feininger 

กฤษฎา ลิ้มภักดีสถาพร  
รศ.พีระพงษ์ กุลพิศาล 
รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ 
อ.นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส 

02.15-02.30 p.m. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

The Work Motivations of Employees of Dimension Data 
(Thailand) Limited 

ไพบูลย์ เลิศวงศ์เผ่าพันธุ ์ 
ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร 
ผศ.ดร.กัมพล เชื้อแถว 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาการจัดการ  (ต่อ) 

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
02.30-02.45 p.m. สตรีกับลายผ้าปาเต๊ะในจติรกรรม 

Femininity and Pateh Design in Paintings 
 

อาภรณ์  ทองใสพร 
รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล 
รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ
รศ.ประไพ วีระอมรกลุ 

02.45-03.00 p.m. จิตรกรรมนามธรรม เส้นและสีผลงานของวาซิลี คันดินสก ี
ระหว่างปี ค.ศ.1910-1922 

Lines and  Colours-based  Abstract  Painting of Paintings by 
Wassily Kandinsky During 1910-1922 A.D. 

พลวิษณ์ สภุาร ี
รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล 
รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ
รศ.ประไพ วีระอมรกลุ 

03.00-03.15 p.m. จิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้างสะท้อนในน้ า  
ผลงานของปอล ซียัค ระหว่างปี ค.ศ. 1863–1935 

Pointillistic Paintings of Buildingscape Reflected on Water of 
Paintings by Paul Signac during  1863 –1935 

รัชพล ธัชรัตนสริ ิ
รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล 
รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ
รศ.ประไพ วีระอมรกลุ 

03.15-03.30 p.m. การสืบทอดแนวพระราชด าริ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย์” 
ในมิติมนุษยศาสตร์จาก “พระบรมราโชวาท” “พระมหาชนก”และ“ทองแดง” 

The Inheritance of The King’s Initiatives “The King’s 
Philosophy for Human’s Development in Humanity 

Sciences Version from “His Royal Speeches”, “Mahajanaka”, 
and “Tongdaeng” 

ผศ.ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 

03.30-03.45 p.m. จิตรกรรมประทับใจเชิงสญัลักษณ ์เรื่อง “ต้นสาละ” 
Impressionistic  Symbolism  Painting predictation of “Sala Tree” 

วิทยา พิบูลย์สวสัดิ ์
รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล 
รศ.ประไพ วีระอมรกลุ 
ดร.วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์ 

03.45-04.00 p.m. แนวคิดในการสร้างสรรค์และเรียบเรียงเสียงดนตร ี
ของศรายุทธ สุปัญโญ 

Study of Sarayuth Supunyo's Music Compositions and 
Arrangements 

อ.ราเชนทร์ เหมือนชอบ 
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การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (International Oral presenters) 
Meeting Room 5th Floor Building 11 
Sciences &Technology Sciences  

Time Title Researcher 
01.00-01.15 p.m. A Designment of Atomic Structure with Computer Graphics 

 
Teerapat Janson  
Jittawisut Wimuttipanya 
Tippavan  Hongkachern 
Kedsarin Meemon  
Piyanan Issaravit   
Kanakorn Sawangcharoen  
Prapai Sridama 

01.15-01.30 p.m. Micropropagation of an Ornamental Aquatic Plant, 
Cryptocoryne wendtii from Shoot Tip Culture 

 
 

Wanwilai Choojun  
Wanna Chesu 
Suphat Rittirat  
Sutha Klaocheed 
Kanchit Thammasiri 

01.30-01.45 p.m. Case Study: Community Participation in Integrated Waste 
Management (Watpruranawas Community, Thawiwattana, 

Bangkok, Thailand.) 

 

Direk Tongarm  
Chirasak Promprayoon  
Sint Punpinij 
Anurak Jansri 
Suwilai humpho  
Poomyos Payakkawan  
Saovalak Kittithanawat  
Cholticha Sriruncruang  
Napuck Hongjamrat  
Chompoonut Rianpreecha  
Molthip Lamhut 

01.45-02.00 p.m. A Study of Problems in the Car Seat Bracket Manufacturing 
Process By Using 3-D Model 

Akaranun Asavarutpokin 
Seksan Chaijit 
Kanakorn Sawangcharoen 
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Education  

Time Title Researcher 
02.00-02.15 p.m. SWOT Analysis of the Special Secondary Education for 

Agriculture and Entrepreneurship Program of Dagata Family 
Farm School: Basis for 5 Year Development Plan 

Angelo A. Villafania 

02.15-02.30 p.m. An Analysis of the English Language Skills Needs and 
Problems among the Hotel and Restaurant Management 

Practicum Students in Batangas Province Basis 
for an ESP Curriculum Design  

Dr.Allan D. Tipan 

02.30-02.45 p.m. Survey of the Chinese Textbook Utilization in Thai Primary  
and Secondary Schools 

Liu Xiuyuan 
Zhai Li 

02.45-03.00 p.m. The Effects of Social Media on the Interpersonal 
Relationship and the Academic Achievement of Students in 

Taal National High School S.Y 2016-2017 

Sherlyn Joy D. Icaro 

 
Humanities and Social Sciences & Management Sciences 
03.00-03.15 p.m. Convoy Sawadee: Exchanging Culture and Knowledge 

  

Azahar Kasim* & 
Hamza Abdullah 

03.15-03.30 p.m. The Cointegrating Walk of Thailand’s Interest Rate Adirek Vajrapatkul 
03.30-03.45 p.m. The Study and Development of Paper Packaging from Ripe 

Palmyra Palm’s Fibers Case Study: The Learning Center of 
Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, Phetchaburi 

Julalak Jarujutarat  
Vongthong  Kienvong 
supakjan  yamkason 
Parichat Chaiyawan 
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บทความน าเสนอปากเปล่าระดับชาติ 
National Full Paper  
(Oral Presenters) 
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จิตรกรรมภาพทิวทัศน์สิ่งก่อสร้างแบบไลโอเนล ไฟนิงเงอร์ 
Architectural Landscape Paintings in the Style of Lyonel Feininger 

 

กฤษฎา ลิ้มภักดีสถาพร*  รศ.พีระพงษ๑ กุลพิศาล** รศ.สมชาย พรหมสุวรรณ*** อ.นิโรจน๑  จรุงจิตวิทวัส**** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห๑วิธีการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างของ 
ไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ ระหวํางปี ค. ศ.1909-1956 ในประเด็น ลักษณะสิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ รูปแบบการตัดทอน การ
สร๎างจุดสนใจ ชุดสีและเทคนิคการระบายสี 2) สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างแบบไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ 
ด๎วยสีอะคริลิกบนผืนผ๎าใบ กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผลงานจิตรกรรมของ ไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบ
สังเกตมีโครงสร๎าง แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง ผลงานสร๎างสรรค๑ของผู๎วิจัย และแบบประเมินคุณภาพ 
เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยเทคนิคเดฟายประยุกต๑ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลคือคําร๎อยละ และคําเฉลี่ยรํวมกับการวิเคราะห๑
เชิงพรรณนา 

ผลของการวิจัยพบวํา  
1) ลักษณะสิ่งกํอสร๎างเป็นอาคารหลายหลังติดกันมากที่สุด วัตถุประกอบได๎แกํพื้นหญ๎า พื้นดิน ท๎องฟูา พื้นน้้า คน 

และต๎นไม๎ตามล้าดับ รูปแบบการตัดทอนเป็นรูปทรงเรขาคณิตสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเป็น 3 มิติมากกวํา 2 มิติ การสร๎างจุด
สนใจอยูํบริเวณกลางภาพคํอนไปทางด๎านซ๎ายมากที่สุด วิธีที่ใช๎สร๎างจุดสนใจคือท้าให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยคํา
น้้าหนักของสี รองลงมาได๎แกํ ท้าให๎รายละเอียดของรูปทรงมากกวําบริเวณอื่น ท้าให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยโทนสี ท้า
ให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยคําน้้าหนักของสี และท้าให๎ขอบคมชัดเจนมากกวําบริเวณอื่นตามล้าดับ ชุดสีได๎แกํ สีด้า สี
น้้าตาลแกํ สีเขียวคล้้า สีส๎ม สีน้้าเงินคล้้า สีเหลือง สีขาว สีเทา สีมํวง สีน้้าเงิน สีน้้าตาล สีเหลืองคล้้า สีส๎มแดง สีชมพู สีเขียวสด 
และสีเขียวอํอนตามล้าดับ เทคนิคการระบายสีที่ใช๎มากคือไลํน้้าหนักกลมกลืนขอบคม รองลงมาได๎แกํไลํน้้าหนักสีหนาทับซ๎อน
ขอบคม  ระบายขอบรูปทรงประสานกลมกลืน ระบายไลํน้้าหนักเรียบ ระบายเรียบขอบคมและขูดหรือเช็ดพื้นภาพตามล้าดับ 

2) การสร๎างสรรค๑ผลงาน ผู๎วิจัยแสดงลักษณะสิง่กํอสร๎างเป็นอาคารหลายหลังติดกันวัตถุประกอบเป็นพื้นหญ๎า พื้นดิน 
ท๎องฟูา พื้นน้้า คนและต๎นไม๎ ตามล้าดับ รูปแบบการตัดทอนเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเป็น 3 มิติ
มากกวํา 2 มิติ จุดสนใจอยูํบริเวณกลางภาพคํอนไปทางด๎านซ๎ายโดยใช๎วิธีท้าให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยคําน้้าหนักของ
สีมากที่สุด รองลงมาได๎แกํ ท้าให๎รายละเอียดของรูปทรงมากกวําบริเวณอื่น ท้าให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยโทนสี และ
ท้าให๎ขอบคมชัดเจนมากกวําบริเวณอื่นตามลา้ดับ ชุดสีคือ สีด้า สีน้้าตาลแกํ สีเขียวคล้้า สีส๎ม สีน้้าเงินคล้้า สีเหลือง สีขาว สีเทา 
สีมํวง สีน้้าเงิน สีน้้าตาล สีเหลืองคล้้า สีส๎มแดง สีเขียวสดและสีเขียวอํอนตามล้าดับ เทคนิคการระบายสีใช๎ไลํน้้าหนักกลมกลืน
ขอบคมมากท่ีสุด รองลงมาคือไลํน้้าหนักสีหนาทับซ๎อนขอบคม และการระบายให๎ขอบรูปทรงประสานกลมกลืน ตามล้าดับ 

ค าส าคัญ: ภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎าง ลักษณะสิ่งกํอสร๎าง วัตถุประกอบ  
 
*นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
** อาจารย๑ที่ปรึกษาหลกั สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
***อาจารย๑ที่ปรกึษารํวม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
****อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม วิทยาลัยเพาะชําง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to study the painting method of architectural landscape 
created by Lyonel Feininger during 1909-1956 AD. in terms of architectural characteristics and the other 
objects, abstraction, point of focus, color set and painting technique and 2) to created Lyonel Feininger’s 
concept-based architectural landscape with acrylic on canvas. The sample included Lyonel Feininger’s 
paintings. The research instruments involved structured observation checklist, Grid Table Analysis Form, 
structured interview, and paintings’ quality assessment form. Data were collected using Del-phi technique, 
were statistically analyzed in percentage and MEAN and were also descriptively analyzed.  

The findings revealed as follows. 
1) Most of the architectures found in Lyonel Feininger’s paintings were attached construction with 

lawn, land, sky, water, man and tree as objects respectively. The abstractions are geometric figures, such 
as, three-dimensional squares and triangles rather than general dimension. The focus was put in the 
middle of the painting or left-hand oriented using grade painting to form contrast between painting and 
the background.  Also, the shapes were detailed prior to other areas with the contrast of tones and 
shades and edge cutting. The color set referred to black, dark brown, orange, dark blue, yellow, white, 
grey, violet, blue, brown, dark yellow, reddish orange, bright green, and light green. Soft edge painting was 
adopted mostly followed by hard edge painting, harmony edge painting, flat painting, and frottage. 

2) The paintings created by the researcher in the present study were presented in forms of 
attached construction with lawn, land, sky, water, man and tree as objects. The abstractions are geometric 
figures, such as, three-dimensional squares and triangles rather than general dimension. The focus was put 
in the middle of the painting or left-hand oriented using grade painting to form contrast between painting 
and the background.  Also, the shapes were detailed prior to other areas with the contrast of tones and 
shades and edge cutting. The color set referred to black, dark brown, orange, dark blue, yellow, white, 
grey, violet, blue, brown, dark yellow, reddish orange, bright green, and light green. Soft edge painting was 
adopted mostly followed by hard edge painting, harmony edge painting, flat painting, and frottage. 

Key words: Architectural Landscape, Characteristics of architectures, Other Objects 
 

บทน า 

 การสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมรูปแบบแนวลัทธิบาศกนิยมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งกํอสร๎างหรือมีลักษณะของ
โครงสร๎างอาคารสถานที่ตํางๆในประเทศไทยนั้นยังมีน๎อยมาก ผู๎วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมใน
รูปแบบลัทธิดังกลําวขึ้น โดยจะน้าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างของไทย เชํน พระราชวัง โบราณสถาน วัด หรือ
อาคารบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย อันเกิดจากมีความสนใจและประทับใจสํวนตัวตํอลักษณะรูปแบบเฉพาะที่แสดงออกถึงความเป็นไทย 
พบวํา ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิง่กํอสร๎างของ ไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ มีความงดงาม มีรูปแบบ เทคนิค วิธีการที่นําจนใจมาก 
สามารถน้ามาเป็นแนวทางปรับใช๎กับการสรางสรรค๑ผลงานของตนเองได๎ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห๑ลักษณะการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างของ ไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑  

ระหวํางปี ค. ศ.1909-1956 ให๎ได๎ข๎อมูลในประเด็น ตํอไปนี้ ลักษณะสิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ รูปแบบการตัดทอน 
การสร๎างจุดสนใจ ชุดสี และเทคนิคการระบายสี 

2. เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างโดยใช๎เนื้อหาสิ่งกํอสร๎างแบบไทย  
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรได๎แกํ ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างของ ไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ 

ระหวํางปี ค.ศ.1909-1956 กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ภาพผลงานที่คัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
ตามล้าดับคือ 1) เป็นภาพผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาคารและสิ่งกํอสร๎าง 2) เป็นภาพผลงานที่มีการตัดทอนเป็นรูปทรง
เรขาคณิต 3) เป็นภาพผลงานที่ใช๎ชุดสีพหุรงค๑(Polychrome) 4) เป็นภาพผลงานแนวนอนที่มีความเหมาะสมตํอการน้าเสนอ
ภาพทิวทัศน๑ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย มี 5 ช้ิน คือ 1) แบบสังเกตมีโครงสร๎าง (Structured Observation)  2) แบบวิเคราะห๑
ตารางกริด (Grids Analysis Table) 3) แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง (Structured Interview) 4) ผลงานสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 1 
และครั้งท่ี 2 และ 5) แบบประเมินคุณภาพผลงานสร๎างสรรค๑ 

วิธีหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกจ้านวน 3 ทําน พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ  ซึ่งมีรายช่ือ
ดังตํอไปนี้ 1) รองศาสตราจารย๑ ญาณวิทย๑  กุญแจทอง 2) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ธนา  เหมวงษา 3) ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นพดล เนตรดี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือชิ้นที่ 1 แบบสังเกตแบบมีโครงสร๎าง เป็นการเก็บข๎อมูลในประเด็น ลักษณะ

สิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ รูปแบบการตัดทอน และการสร๎างจุดสนใจ แล๎วน้าข๎อมูลแตํละภาพบันทึกลงในตารางสังเคราะห๑
ของแตํละประเด็น อภิปรายผลโดยใช๎วิธีวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content analysis) 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือชิ้นที่ 2 แบบวิเคราะห๑ตารางกริด (Grids Analysis Table) น้าข๎อมูลผลที่ได๎
จากการวิเคราะห๑ชุดสีและเทคนิคการระบายสี มาใสํลงในตารางบันทึกการสังเคราะห๑การใช๎ชุดสีและเทคนิคการระบายสี 
อภิปรายผลโดยใช๎วิธีวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา  

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเคร่ืองมือชิ้นที่ 3 แบบสัมภาษณ๑แบบมีโครงสร๎าง น้าข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญ
ทั้ง 3 ทํานให๎ครบทั้ง 4 ภาพโดยท้าการจดบันทึกประเด็นของแตํละภาพไว๎แล๎วท้าการสรุปผลการสัมภาษณ๑ลงในตาราง
สังเคราะห๑ข๎อมูลผลการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ แล๎วอภิปรายผล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ คําร๎อยละ และคําเฉลี่ยรํวมกับการวิเคราะห๑เชิงพรรณนา ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ดังตารางตํอไปนี ้
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ตารางที ่1 ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑ลักษณะสิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ  
ประเด็น 
 
 
ภาพผลงาน 

ลักษณะส่ิงก่อสร้าง  วัตถุประกอบ 

อาคารเด่ียว
ชั้นเดียว 

อาคารสูง
หลายชั้น 

อ า ค า ร
หลายหลั ง
ติดกัน 

อ า ค า ร
ท า ง
ศาสนา 

 
มนุษย๑ ท๎องฟูา กังหัน 

พื้นหญ๎า 
พื้นดิน 

พื้นน้้า 
เนิน
เขา 

ต๎นไม๎ 

ภาพที่ 1   - - -  -       -   - 

ภาพที่ 2 -     -  -   -   -   - 
ภาพที่ 3 - -   -  -   -   - - - 
ภาพที่ 4 - -   -  -   -   - -   
ภาพที่ 5 - -        - -   - - - 
ภาพที่ 6 - -   -  -   -   - - - 
ภาพที่ 7 - -   -  -   -     - - 

รวม 1 1 6 1  - 6 1 7 1 2 1 
ร๎อยละ 14.3 14.3 85.7 14.3  14.3 85.7 14.3 100 14.3 28.6 14.3 
อันดับ 2 2 1 2  4 2 4 1 4 3 4 

บริเวณที่พบ 
ในภาพ 

กลางและ
ด๎านขวา 

กลาง
ภาพคํอน
ไปทาง

ด๎านซ๎าย 

กลางภาพ 
(85.7%) 
ด๎านลําง 
(14.3%) 

กลาง
ภาพ 

 

ด๎านลําง ด๎านบน ด๎านขวา 
กลาง
ภาพ 

ด๎านลําง 

ด๎าน 
ลําง 

ด๎าน 
ลําง 

ด๎านซ๎าย 
และขวา 

 

จากตารางที่ 1 พบวํา สํวนของวัตถุประกอบพบมากที่สุดคือ พื้นหญ๎า พื้นดินพบบริเวณด๎านลํางของทุกภาพ 
รองลงมาคือท๎องฟูาพบอยูํด๎านบนของภาพเกือบทุกภาพ  เนินเขาพบน๎อยบริเวณด๎านลํางของภาพ สํวนกังหัน พื้นน้้า มนุษย๑
และต๎นไม๎พบน๎อยมาก 

 

ตารางที่ 2 ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑รูปแบบการตัดทอน  
ลักษณะรูปทรง     

เรขาคณิต 

 
 

ภาพผลงาน 

รูปสามเหลี่ยม 2 มิต ิ รูปสี่เหลี่ยม 2 มิต ิ รูปสามเหลี่ยม 3 มิต ิ รูปสี่เหลี่ยม 3 มิต ิ รูปวงกลม 3 มิต ิ

จ านวนท่ีพบ จ านวนท่ีพบ จ านวนท่ีพบ จ านวนท่ีพบ จ านวนท่ีพบ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย มาก 
ปาน
กลาง 

น๎อย 

ภาพที่ 1 - - - -   -   - - - -   - - - 

ภาพที่ 2 - - - -   - - -     - - - - - 

ภาพที่ 3 - - - -   - -   -   - - - - - 

ภาพที่ 4 - - - - -   - -     - - - - - 

ภาพที่ 5 - - - - - - -   - -   - - -   
ภาพที่ 6 - -   -   - - -     - - - - - 

ภาพที่ 7 - -   - -   -   - -   - - - - 

รวม(ภาพ) - - 2 - 4 2 1 3 3 4 2 1 - - 1 

ร๎อยละ - - 28.57 - 57.14 28.57 14.29 42.85 42.85 57.14 28.57 14.29 - - 14.29 
รวม (ร๎อยละ) 28.57 85.75 100 100 14.29 

ล้าดับ 3 2 1 1 4 

ใช๎แทน ท๎องฟูา ท๎องฟูา 
หลังคา พ้ืนหญ๎า พื้นดิน 

เนินเขา 
หลังคา ตัวอาคารของ

สิ่งกํอสร๎าง ต๎นไม๎ 
สํวนประกอบตัวอาคาร 

บริเวณที่พบใน
ภาพ 

สํวนมากขอบภาพด๎านบน 
กลางภาพ 

ด๎านลํางของภาพ 
และทั่วทั้งภาพ 

กลางภาพ 
ด๎านซ๎ายขวาของภาพ 

และทั่วทั้งภาพ 
ด๎านบน 
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จากตารางที่ 2 พบวํา การตัดทอนทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างให๎เป็นรูปทรงเรขาคณติ มีทั้งสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมหลายชนิด
หลายขนาดเป็น 2 มิติและ 3 มิติ รูปทรงสามเหลี่ยมและรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะ 3 มิติ ที่มีการใช๎ทุกภาพผลงาน โดยเป็น
รูปทรงที่ตัดทอนมาจากสํวนของหลังคาและตัวอาคารสิ่งกํอสร๎าง พื้นหญ๎า พื้นดิน เนินเขา มนุษย๑และต๎นไ ม๎พบบริเวณ
ตอนกลางและด๎านลํางของภาพ รูปทรงสี่เหลี่ยม 2 มิติ พบมากรองลงมา โดยเป็นรูปทรงที่ตัดทอนมาจากสํวนของท๎องฟูา 
ลักษณะแบนขนาดใหญํอยูํด๎านบนของภาพ  รูปสามเหลี่ยม 2 มิติพบบ๎างเป็นรูปทรงท่ีตัดทอนมาจากสํวนของท๎องฟูาปรากฏอยูํ
ด๎านบนของภาพ  รูปวงกลม 3 มิติ มีพบน๎อยมากเป็นการตัดทอนมาจากสํวนประกอบตัวอาคาร 

 
ตารางที่ 3 ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑การสร๎างจุดสนใจ  

 
จากตารางที่ 3 การสังเคราะห๑การสร๎างจุดสนใจ พบวํา บริเวณที่ใช๎สร๎างจุดสนใจอยูํบริเวณกลางภาพคํอนไปทาง

ด๎านซ๎ายมากที่สุด สํวนบริเวณอื่นของภาพพบน๎อยมาก โดยเลือกใช๎หลายวิธี ได๎แกํ ให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยคํา
น้้าหนักของสีมีสัดสํวนพบการใช๎มากที่สุด(ทุกภาพ) พบมากรองลงมาได๎แกํ ให๎รายละเอียดของรูปทรงมากกวําบริเวณอื่น และ
ให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยโทนสี สํวนให๎ขอบคมชัดเจนมากกวําบริเวณอื่นพบน๎อยมาก และใช๎รํวมกัน 2-3 วิธี
ผสมผสานกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
 
 
 
ภาพผลงาน 

บริเวณที่พบ  วิธีที่ใช๎ 

บ ริ เ ว ณ
ก ล า ง
ภาพ 

บ ริ เ ว ณ
กล า งภ าพ
คํอนไปทาง
ด๎านบน 

บ ริ เ ว ณ
กล า งภ าพ
คํอนไปทาง
ด๎านซ๎าย 

บริเวณมุมซ๎าย
แ ล ะ มุ ม ข ว า
ด๎านลํ า งของ
ภาพ 

 สีของรูปกับสี
ของพื้นตํางกัน
ด๎วยโทนสี 

สีของรูปกับสีของ
พื้นตํางกันด๎วยคํา
น้้าหนักของสี 

ขอบคมชั ด เ จน
มากกวําบริ เวณ
อื่น 

รายละเอียดของ 
รูปทรงมากกวํ า
บริเวณอื่น 

ภาพที่ 1 - -   -      -   

ภาพที่ 2 - -   -  -   -   

ภาพที่ 3 - -   -      -   

ภาพที่ 4 - - -        -   

ภาพที่ 5 -   - -  -       

ภาพที่ 6   - - -      -   

ภาพที่ 7 - -   -        - 

รวม 1 1 4 1  5 7 2 6 

ร๎อยละ 14.29 14.29 57.14 14.29  71.43 100 28.57 85.71 

ล้าดับ 2 2 1 2  3 1 4 2 
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ตารางที่ 4 ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑ประเด็นชุดสี 

 
จากตารางที่ 4 สังเคราะห๑ประเด็นชุดสี พบวํา ใช๎สีจ้านวนมาก สีทั้งหมดมีทั้งสีโทนร๎อนและสีโทนเย็น ผลงานสํวนใหญํ 

ใช๎สีโทนร๎อนกับรูปหรือรูปทรงที่เป็นเนื้อหาหลักของภาพ สํวนพ้ืนโดยรอบจะใช๎สีโทนเย็น ซึ่งรูปทรงบางสํวนจะใช๎สีทั้งสองโทน
เกลี่ยรํวมกันเพื่อความกลมกลืน สีส๎ม สีส๎มแดง สีชมพู สีมํวงและสีน้้าตาลใช๎กับรูปทรงที่ตัดทอนมาจากสํวนของหลังคา
สิ่งกํอสร๎างพบบริเวณกลางภาพคํอนมาดา๎นบน สีเหลืองและสีเหลืองคล้้าใช๎กับรูปทรงท่ีตัดทอนมาจากสํวนตัวอาคารสิ่งกํอสร๎าง
พบบริเวณกลางภาพ สีด้า สีน้้าตาลแกํ  สีเขียวคล้้า สีเทา สีเขียวอํอนและสีเขียวสดจะใช๎กับรูปทรงพื้นทั่วไปที่ตัดทอนมาจาก
ซอกเหลี่ยมของผนังตัวอาคารสิ่งกํอสร๎าง พื้นหญ๎า พื้นดินพบบริเวณกลางภาพคํอนมาด๎านลําง สีน้้าเงินและสีน้้า เงินคล้้าใช๎กับ
รูปทรงที่ตัดทอนมาจากท๎องฟูาพบด๎านบนของภาพ สํวนสีขาวมีความพิเศษใช๎เพื่อเน๎นรูปทรงให๎เกิดจุดเดํนของภาพหรือใน
ลักษณะเป็นจุดสวํางสุดของภาพหรือการท้ารูปทรงให๎เป็นชํองวําง 

 

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑เทคนิคการระบายสี  

  ชุดสี  
ภาพ
ผลงาน 

มํวง 
(%) 

น้้า
เงิน 
(%) 

น้้าเงิน 
คล้้า 
(%) 

เขียว 
อํอน 
 (%) 

เขียว 
สด 
 (%) 

เขียว 
คล้้า 
(%) 

เหลือง 
 
 (%) 

เหลือง 
คล้้า 
(%) 

ส๎ม 
 
(%) 

ส๎ม 
แดง 
(%) 

ชมพู 
 
(%) 

น้้าตาล 
 
 (%) 

น้้าตาล 
แกํ 
 (%) 

ขาว 
 
(%) 

เทา 
 
(%) 

ด้า 
 
(%) 

รวม 
 
(5%) 

ภาพที่ 1 0.15 4.5 13.85 1 1.2 24.95 4.45 0.1 4.25 0.95 - 2.3 22.4 7.05 11.15 1.7 100 

ภาพที่ 2 - - 18.25 - - 11.5 22.65 7 5.6 0.35 - 4 13.8 - 3.05 13.8 100 

ภาพที่ 3 0.5 13.65 6 1.5 - 16.5 12.45 2.5 8.4 2.6 - 7.15 8.25 - 1 19.5 100 

ภาพที่ 4 9.5 6.5 10.5 - 2.5 24.5 6.15 - 1.25 5.9 4.05 0.5 2.5 4.1 11.95 10.1 100 

ภาพที่ 5 - 2.5 14.25 - - 3.5 5.5 2.75 19.65 2 - - 12.5 9.4 4.5 23.45 100 

ภาพที่ 6 24.75 4.5 3.5 - - - 3 - 25 - - 5 17 8.25 - 9 100 

ภาพที่ 7 - 2.5 14.25 - - 3.5 5.5 2.75 19.65 2 - - 12.5 9.4 4.5 23.45 100 

รวม 34.9 34.15 80.6 2.5 3.7 84.45 59.7 15.1 83.8 13.8 4.05 18.95 88.95 38.2 36.15 101 700 

(ร๎อยละ) 4.98 4.9 11.5 0.36 0.5 12.1 8.52 2.16 11.97 1.97 0.58 2.7 12.71 5.46 5.16 14.43 100 

ล้าดับ 9 10 5 16 15 3 6 12 4 13 14 11 2 7 8 1 

เทคนิคการ  
ระบายสี  

   
ภาพผลงาน 

การระบายสีแบบไลํ
น้้าหนักเรียบ 

 
(%) 

การระบายสีแบบ 
เรียบขอบคม 

 
(%) 

การระบายสีแบบ 
ไลํน้้าหนักกลมกลืน

ขอบคม 
(%) 

การระบายสีแบบไลํ
น้้าหนัก สีหนาทับ

ซ๎อนขอบคม 
(%) 

การระบายสีให๎ขอบ
รูปทรงประสาน 

กลมกลืน 
(%) 

การระบายสีแบบ 
ขูด/เช็ดพื้นภาพ 

 
(%) 

 
 

รวม 
(%) 

ภาพที่ 1 - - 85.75 0.1 14.15 - 100 

ภาพที่ 2 0.5 - 87.25 5 7.25 - 100 

ภาพที่ 3 5 2.6 82.65 - 9.75 - 100 

ภาพที่ 4 - 0.2 84.7 6.5 8.6 - 100 

ภาพที่ 5 - - 89.9 0.5 9.6 - 100 

ภาพที่ 6 - - 36.75 56.5 4.25 2.5 100 

ภาพที่ 7 - - 90 - 10 - 100 

รวม 5.5 2.8 505.6 108.9 64.2 13 700 

ร๎อยละ 0.78 0.4 79.57 9.8 9.09 0.36 100 

อันดับ 4 5 1 2 3 6 
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จากตารางที่ 5 การสังเคราะห๑เทคนิคการระบายสี พบวํา วําไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ใช๎เทคนิคระบายสีภาพผลงาน 2-4 
แบบรํวมกัน ใช๎ไลํน้้าหนักกลมกลืนขอบคมมากที่สุดพบทุกภาพ ท้าให๎ขอบเขตของรูปทรงตํ างๆมีลักษณะ 3 มิติชัดเจนขึ้น  
เทคนิครองลงมาคือการระบายสีแบบไลํน้้าหนักสีหนาทับซ๎อนขอบคม ท่ีท้าให๎ได๎พื้นผิวของรูปทรงท่ีนําสนใจ เทคนิคการระบาย
สีให๎ขอบรูปทรงประสานกลมกลืน ท้าให๎เห็นถึงความกลมกลืนของรูปทรงการประสานกันด๎วยสีในบางจุดบางแหํงชํวยลดความ
แข็งกระด๎างของภาพ  ทั้งสองเทคนิคนี้มีสัดสํวนการใช๎ที่น๎อยและใกล๎เคียงกันมาก สํวนเทคนิคอื่นๆแม๎วํามีการใช๎ในสัดสํวนที่
น๎อยมากแตํเป็นเทคนิคท่ีนําสนใจ เชํน เทคนิคการเช็ดหรือขูดสีออก  ใช๎เพื่อการเน๎นบางจุดท้าให๎เกิดพื้นผิวพิเศษเฉพาะขึ้น เชํน 
ดําง ขาว หรือชํวยให๎เกิดจุดบริเวณแสงจัดได๎  สํวนเทคนิคการระบายสีแบบเรียบขอบคม และเทคนิคการระบายสีแบบไลํ
น้้าหนักเรียบมีที่ใช๎น๎อยมาก 
 

สรุปและอภิปรายผล  
ผลที่ได๎จากการศึกษาวิเคราะห๑วิธีการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างของไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑  

ระหวํางปี ค. ศ.1909-1956 ได๎ข๎อมูลชัดเจนครบถ๎วนทั้ง 5 ประเด็น คือ ลักษณะสิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ รูปแบบการตัด
ทอน การสร๎างจุดสนใจ ชุดสีและเทคนิคการระบายสี สามารถอภิปรานผลได๎ดังนี ้

ประเด็นลักษณะสิ่งกํอสร๎างและสํวนวัตถุประกอบ เป็นลักษณะอาคารหลายหลังติดกันพบมากที่สุด ซึ่งปรากฏเป็น
มวลของรูปทรงบริเวณกลางภาพเกือบทุกภาพผลงาน สํวนอาคารลักษณะอื่นพบน๎อยมาก สํวนวัตถุประกอบพบมากที่สุดคือ
พื้นหญ๎า พื้นดิน ท๎องฟูาพบคํอนข๎างมาก สํวนเนินเขา กังหัน พื้นน้้า มนุษย๑และต๎นไม๎พบน๎อยมากแตํเป็นสิ่งที่ท้าให๎ภาพทิวทัศน๑
มีความสมบูรณ๑ขึ้น 

ประเด็นรูปแบบการตัดทอน ทุกภาพกลุํมตัวอยํางเป็นการแปลงรูปทิวทัศน๑ธรรมชาติโดยการตัดทอนให๎เป็นรูปทรง
เรขาคณิตทั้งหมด ที่มีท้ังสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมหลายชนิดหลายขนาดรวมทั้งวงกลมในลักษณะ 2 มิติและ 3 มิติ โดยรูปทรงที่
มีลักษณะ 2 มิติสํวนมากจะปรากฏบริเวณขอบด๎านบนและริมขอบซ๎ายขวาของภาพบ๎างพบไมํมากนัก รูปทรงสามเหลี่ยมและ
รูปทรงสี่เหลี่ยม 3 มิติ มีปรากฏในทุกภาพผลงานจึงมีสัดสํวนการพบที่มากกวํา โดยรูปทรง 3 มิติเหลํานี้จะปรากฏเป็นมวล
บริเวณกลางภาพท่ีมีลักษณะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ๑กันอยํางสลับซับซ๎อนแพรํกระจายไปสอดประสานกับรูปทรงที่มีลักษณะ 2 มิติ
โดยรอบทั่วทั้งภาพ  สมชาย พรหมสุวรรณ ได๎กลําววํา เนื่องจากรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่มีลักษณะแนํนอนตายตัวไมํ
ซับซ๎อน รูปทรงเหลํานี้มิได๎สื่อความหมายถึงวัตถุสิ่งของใดๆในธรรมชาติ ไมํเหมือนภูเขา ไมํเหมือนต๎นไม๎ ใบหญ๎า จึงถือวํา
รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงนามธรรม (Abstract Form) แตํก็สามารถให๎ความรู๎สึกได๎(สมชาย พรหมสุวรรณ, 2548, น.72-74)  

ประเด็นการสร๎างจุดสนใจ พบวําบริเวณกลางภาพคํอนไปทางด๎านซ๎ายเป็นบริเวณที่ใช๎สร๎างจุดสนใจมากที่สุด ซึ่งเป็น
ต้าแหนํงของพื้นที่ในภาพที่เหมาะสมส้าหรับการสร๎างหรือเน๎นเป็นจุดสนใจที่เรียกวํา กฎสามสํวน (Rules of Thirds) โดยให๎
ลากเส๎นตรงแบํงพื้นที่ภาพ (กรอบสี่เหลี่ยม) ออกเป็น 3 สํวนเทํากันทั้งแนวตั้งและแนวนอน บริเวณโดยรอบของจุดตัดกันของ
เส๎นตรง (มี 4 จุด) คือบริเวณที่ควรวางจุดสนใจของภาพ (สมชาย พรหมสุวรรณ, 2548, น.218) สํวนวิธีสร๎างจุดสนใจใช๎ 2-3 
วิธีรํวมกัน ได๎แกํ วิธีท้าให๎สีของรูปกับสีของพื้นตํางกันด๎วยคําน้้าหนักของสีในพบวํามีการใช๎มากที่สุดใช๎กับทุกภาพผลงาน เป็น
วิธีการที่ท้าให๎ภาพผลงานของไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ มีมิติซับซ๎อนหลายระดับนําสนใจนําติดตามค๎นหา สอดคล๎องกับที่พีระพงษ๑ 
กุลพิศาลได๎กลําวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว๎ด๎วยวํา การสร๎างน้้าหนักอํอนแกํในงานทัศนศิลป์มีผลกระทบตํอการรับรู๎หลายประการ
กลําวคือ ชํวยให๎สีตํางๆมีความกลมกลืนกันยิ่งขึ้น ชํวยสร๎างมิติ  ความลึกตื้น ความใกล๎ ความไกล ชํวยให๎เกิดความรู๎สึก
เคลื่อนไหวและชํวยให๎เกิดความรู๎สึกเกี่ยวกับความหนักเบา (พีระพงษ๑ กุลพิศาล, 2546, น. 81) สอดคล๎องกับค้ากลําวที่วําการ
สร๎างจุดสนใจก็คือการตกแตํงบริเวณนั้นเป็นพิเศษ (สุชาติ เถาทอง, 2536, น.80) ซึ่งมีวิธีการหลายอยําง เชํน การเน๎นด๎วย
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ขนาด รูปรําง รูปทรง ความอํอนแกํของสี โทนสี วิธีการเหลํานี้เรียกวําการย้้าเน๎นจึงเรียกบริเวณนั้ นวํา จุดเดํน(Dominance) 
ซึ่งในงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ก็คือบริเวณที่สายตาถูกบังคับให๎มอง เป็นบริเวณที่ดึงดูดสายตาของคนเรามากที่สุด อาจ
เรียกวําจุดสนใจหรือจุดรวมสายตา(Point of Interest focal point) (สมชาย พรหมสุวรรณ, 2548, น.217) 

ประเด็นชุดสี เป็นชุดสีที่มีสีจ้านวนมาก มีทั้งสีโทนร๎อนและสีโทนเย็น โดยจะใช๎สีโทนร๎อนกับรูปคือรูปทรงบริเวณจุด
สนใจและสํวนที่เป็นเนื้อหาสิ่งกํอสร๎าง สํวนรูปทรงพื้นหรือสํวนวัตถุประกอบโดยรอบจะใช๎สีโทนเย็นเป็นหลัก ซึ่งรูปทรง
บางสํวนใช๎สีทั้งสองโทนเกลี่ยรํวมกันด๎วยเพื่อความกลมกลืนสร๎างบรรยากาศทั่วไป ลักษณะการใช๎สีของไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ที่มี
ความหลากหลายมีสีสันอันสะท๎อนมาจากภายใน อาจเป็นเพราะได๎อิทธิพลแนวทางการใช๎สีจากลัทธิส้าแดงพลังอารมณ๑ด๎วย  
การใช๎สีจึงมีจุดมุํงหมายที่จะแสดงออกถึงความรูส๎ึกภายใน โดยให๎สอดคล๎องกับเนื้อเรื่องและความหมายในภาพ เป็นการใช๎สีที่มี
ความเหมาะสมมีความเข๎าใจคุณสมบัติของสีอยํางแท๎จริง ซึ่งวิรุณ ตั้งเจริญ ที่ได๎กลําววํา สีตําง ๆ แตํละสีมีพลังปลุกเร๎าการ
ตอบสนองของอารมณ๑ (Emotional responses) นอกจากคุณภาพด๎านอื่น ๆ แล๎ว สียังมีอุณหภูมิเชิงจิตวิทยา 
(Psychological temperature) อยูใํนตัวของมัน เชํน สีแดง สีส๎ม สีเหลือง ให๎ความรู๎สึกอํุนและสัมพันธ๑กับแสงอาทิตย๑หรือไฟ 
สีน้้าเงินหรือสีเขียว สัมพันธ๑กับปุา น้้า ท๎องฟูา และให๎ความรู๎สึกเย็น สีอุํนจะปลุกเร๎า (to stimulate) และสีเย็นจะผํอนคลาย 
(to relax) ส้าหรับคนเราประสบการณ๑ของแตํละคน ยังกํอให๎เกิดปฏิกิริยาตํอสีแตํละสีแตกตํางกันอีกด๎วย (วิรุณ ตั้งเจริญ, 
2535, น. 22-23) เรื่องของสีจึงเป็นเรื่องที่ส้าคัญของงานจิตรกรรม ซึ่งสอดคล๎องกับ สมชาย พรหมสุวรรณที่ไดก๎ลําวไว๎ ความวํา
ในงานจิตรกรรมไมํมีองค๑ประกอบศิลป์ใดที่สามารถให๎ความรู๎สึกได๎ดีเทําสี และบทบาทของสีจึงเป็นการผสมผสานระหวํางโลก
ภายนอกและโลกภายในเข๎าด๎วยกัน ศิลปินใช๎สีแทนอารมณ๑ความรู๎สึกภายใน (สมชาย พรหมสุวรรณ, 2544, น.165) 
 ประเด็นเทคนิคระบายสี พบวําใช๎เทคนิคระบายสีหลายแบบ โดยใช๎ไลํน้้าหนักกลมกลืนขอบคมมากที่สุดในทุกภาพ
มีสัดสํวนการใช๎ที่สูงกวําเทคนิคอื่นมาก เป็นเทคนิคหลักเพื่อไลํน้้าหนักสีให๎มีความกลมกลืนเกิดความอํอนจางหรือเข๎มภายใน
รูปทรงท่ีต๎องการ ท้าให๎ขอบเขตของรูปทรงตํางๆมีลักษณะ 3 มิติชัดเจนขึ้น  เทคนิครองลงมาคือการระบายสีแบบไลํน้้าหนักสี
หนาทับซ๎อนขอบคม  ที่ท้าให๎ได๎พื้นผิวของรูปทรงท่ีนําสนใจ เทคนิคการระบายสีให๎ขอบรูปทรงประสานกลมกลืน ท้าให๎เห็นถึง
ความกลมกลืนของรูปทรงการประสานกันด๎วยสีในบางจุดบางแหํงชํวยลดความแข็งกระด๎างของภาพ  ทั้งสองเทคนิคนี้มีสัดสํวน
การใช๎ที่น๎อยและใกล๎เคียงกันมาก สํวนเทคนิคอ่ืนๆแม๎วํามีการใช๎ในสัดสํวนท่ีน๎อยมากแตํเป็นเทคนิคท่ีนําสนใจ เชํน เทคนิคการ
เช็ดหรือขูดสีออก  ใช๎เพื่อการเน๎นบางจุดท้าให๎เกิดพื้นผิวพิเศษเฉพาะขึ้น สํวนใหญํใช๎รํวมกัน 2-4 แบบเสมอ เทคนิคการระบาย
สีขอบคม (Hard Edge) คือการระบายสีแสดงขอบภาพคมชัด เหมือนกับใช๎กระดาษกาวปิดขอบภาพแล๎วระบาย เมื่อดึง
กระดาษกาวออกแล๎วสํวนน้ันจะมีลักษณะคมชัด (โกศล พิณกุล, 2543, น.3-28)  
 ผลการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังที่ 1 จ้านวน 4 ภาพ คือ ภาพที่ 1 ช่ือภาพ บ๎านริมน้้า ภาพที่ 2 ช่ือภาพ 
ความสัมพันธ๑ ภาพที ่3 ช่ือภาพ วัดพระแก๎ว ภาพที่ 4 ช่ือภาพ อัมพวา ด๎วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ๎าใบ มีขนาด 80 x 100 ซ.ม.
ทุกภาพ ผลจากการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ 3 ทําน พบวํา การสร๎างสรรค๑ผลงานท้ัง 4 ภาพนั้นผู๎วิจัยได๎น้าข๎อมูลที่เป็นผลจากการ
ศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางได๎อยํางสอดคล๎องครบถ๎วนทั้ง 5 ประเด็น โดยผู๎เช่ียวชาญได๎ให๎ข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม
สรุปได๎ดังนี้ 1) ลักษณะสิ่งกํอสร๎างและวัตถุประกอบ ภาพวัดพระแก๎วเป็นเนื้อหาที่นําสนใจที่สุดที่น้าไปพัฒนาสร๎างสรรค๑ตํอได๎ 
รองลงมาคือ ภาพอัมพวา ภาพบ๎านริมน้้า และภาพความสัมพันธ๑ตามล้าดับ 2) รูปแบบการตัดทอน ภาพวัดพระแก๎วมีรูปแบบ
การตัดทอนที่นําสนใจที่สุด รองลงมาคือ ภาพอัมพวา ภาพบ๎านริมน้้า และภาพความสัมพันธ๑ ตามล้าดับ 3) การสร๎างจุดสนใจ 
ด๎วยการใช๎คําน้้าหนักอํอนแกํของสีเป็นเรื่องที่นําสนใจ น้้าหนักสีที่อํอนจางจนสวํางใส เชํน ภาพวัดพระแก๎วและภาพริมน้้า เป็นสิ่งที่
ควรน้าไปใช๎พัฒนาตํอได๎โดยเฉพาะภาพวัดพระแก๎วและภาพบ๎านริมน้้ามีความชัดเจนและนําสนใจที่สุดน้าไปพัฒนาสร๎างสรรค๑
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ตํอได๎ 4) ชุดสี ไมํควรเครํงครัดการใช๎มากเกินไปให๎ใช๎ตามความรู๎สึกจากภายในของตนเองประกอบด๎วย การใช๎สีด้าไมํควรให๎ด้า
สนิทเกินไปควรผสมด๎วยสีอื่นๆด๎วย เชํนใช๎สีด้าผสมกับสีแดง ให๎ระมัดระวังเรื่องสีที่ใช๎บางจุดมองดูสีบางไมํอิ่ม  5) เทคนิคการ
ระบายสี ควรลงสีพื้นกํอนแล๎วคํอยมาเกลี่ยไลํน้้าหนักเพื่อให๎สีมีความอิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท้าให๎เกิดความคมชัดเจนยิ่งขึ้นอีกและ
ควรระบายสีตอนกลางวันบ๎างเพื่อให๎การมองเห็นสีที่ชัดเจนขึ้น จุดเน๎นควรมีความหนา ความอิ่มของสีให๎เกิดความคมชัดเจน
ยิ่งข้ึนอีก เน๎นการใช๎เทคนิคการระบายประสานขอบคมให๎แนบเนียนคํอยๆกลืนหายมากยิง่ขึ้น 6) ขนาดของภาพผลงานควรให๎มี
ขนาดใหญํกวําเดิมจะท้าให๎ภาพผลงานแสดงพลังสร๎างสรรค๑ได๎อยํางเต็มที่ 

ผลการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังที ่2 จ้านวน 2 ภาพ คือ ภาพที่ 1 ช่ือภาพ วัดพระแก๎ว หมายเลข 1 และ ภาพที่ 2 ช่ือภาพ 
อัมพวา หมายเลข 1 ด๎วยเทคนิคสีอะคริลิกบนผ๎าใบ ขนาด 100 x 150 ซ.ม. (ทั้ง2ภาพ) ผลจากการสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญทั้ง 3 
ทําน สรุปได๎วําภาพผลงานสร๎างสรรค๑ทั้ง 2 ภาพนั้นผู๎วิจัยได๎น้าข๎อมูลที่เป็นผลจากการวิจัยมาสร๎างสรรค๑ผลงานได๎อยําง
สอดคล๎องครบถ๎วนทุกประเด็น ตลอดจนได๎น้าค้าแนะน้าเพิ่มเติมในประเด็นตํางๆมาปรับใช๎อยํางเหมาะสม มีพัฒนาการการ
สร๎างสรรค๑ผลงานท่ีดีกวําครั้งแรกในทุกประเด็น ภาพผลงานปรากฏลักษณะของความเป็นไทยตรงตามวัตถุประสงค๑ทุกประการ 
และผลการประเมินคุณภาพโดยรวมของผลงานสร๎างสรรค๑ทั้ง  2 ภาพ มีระดับคะแนนคุณภาพมากที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ   

 จากการวิจัยเรื่อง “จิตรกรรมภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างแบบไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑” มีข๎อเสนอแนะดังนี้  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 1. ควรพิจารณาการสร๎างสรรค๑ผลงานท่ีมีลักษณะในแนวตั้งเพื่อให๎มีความหลากหลายยิ่งขึ้น 
 2. ควรพิจารณาพัฒนาเทคนิควิธีการสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยสํวนผสมของเทคนิคการระบายสีตํางๆที่วิจัยได๎ให๎มีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น 
 3. ควรพิจารณาใสํความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ๑ไทยลงในผลงานให๎มากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษากลุํมตัวอยํางผลงานจิตรกรรมของไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ ที่ใหญํขึ้นหรือมีจ้านวนภาพผลงานที่มากขึ้น ซึ่ง
จะท้าให๎ได๎ข๎อมูล รูปแบบ เทคนิค วิธีการ ท่ีแตกตํางไปจากงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อเพ่ิมความหลากหลายของกลวิธีสร๎างสรรค๑ผลงาน
มากยิ่งข้ึน  
 2. ควรพิจารณาศึกษากลุํมตัวอยํางผลงานจิตรกรรมของไลโอเนล ไฟนิงเงอร๑ ที่มีเนื้อหาแนวอื่น ๆ ด๎วย เชํน ภาพวิว 
ทิวทัศน๑ทะเล เป็นต๎น 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาลายผ๎าปาเต๏ะของสตรีจากเอกสารของนันทา โรจนอุดมศาสตร๑ในประเด็น
รูปทรงชํอดอกไม๎ รูปทรงดอกไม๎ ลักษณะกลีบดอก ลักษณะใบ ลักษณะก๎าน และลายพื้นหลัง 2) ศึกษาจิตรกรรมของชลูด นิ่มเสมอ
ในประเด็น ทําทางของบุคคล การใช๎เส๎น การจัดภาพคน การสร๎างจุดสนใจ และจิตรกรรมของอานันท๑ ราชวังอินทร๑ ในประเด็น
ชุดสี และ 3) สร๎างสรรค๑ผลงานเรื่อง สตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรมด๎วยสีอะคริลิกบนผ๎าใบ กลุํมตัวอยํางคือลายผ๎าปาเต๏ะ 
จิตรกรรมของชลูด นิ่มเสมอ และจิตรกรรมของอานันท๑ ราชวังอินทร๑ รวมทั้งสิ้นจ้านวน 15 ภาพ เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยได๎แกํ 
แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสังเกตมีโครงสร๎าง แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง และแบบประเมินคุณภาพผลงาน สถิติที่ใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย 

ผลการวิจัยพบวํา 
  1) รูปทรงชํอดอกไม๎ที่พบมาก คือ รูปทรงแผํออกตั้งขึ้น รูปทรงดอกไม๎ที่พบมาก คือ ดอกกลมบาน ลักษณะกลีบดอกท่ี
พบมาก คือ กลีบกลมปลายกลีบแหลม ลักษณะใบที่พบมาก คือ ใบเรียวหยัก ลักษณะก๎านที่พบมาก คือ ก๎านโค๎งขนาดใหญํ 
ลายพื้นหลังท่ีพบมาก คือ ลายจุดลายเส๎นขนาดเล็กขนาดกลาง   
  2) ทําทางของบุคคลที่พบมาก คือ ทํายืนนิ่งสงบแขนปลํอยตรง การใช๎เส๎นที่ใช๎มาก คือ เส๎นเดียวคมชัดแบบเบา การ
จัดภาพคนจัดแบบยืนครึ่งตัวคนเดียว ต้าแหนํงการยืนกลางภาพเหลือพื้นที่สํวนบนไว๎น๎อย การสร๎างจุดสนใจลายผ๎าชัดเจน ชุดสีโดย
สีที่ใช๎มาก คือ สีน้้าตาลอํอน สีฟูา สีน้้าตาลแกํ   
  3) ผลงานเรื่อง สตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรม ใช๎รูปทรงชํอดอกไม๎แบบแผํออกตั้งขึ้น ใช๎รูปทรงดอกไม๎แบบดอก
กลมบาน ใช๎ลักษณะกลีบดอกแบบกลีบกลมปลายกลีบแหลม ใช๎ลักษณะใบแบบใบเรียวหยัก ใช๎ลักษณะก๎านแบบก๎านโค๎งตั้งตรง
ขนาดใหญํ ใช๎ลายพื้นหลังแบบลายเส๎นขนาดเล็ก ใช๎ทําทางของบุคคลในทํายืนนิ่งสงบแขนปลํอยตรง ใช๎เส๎นเส๎นเดียวคมชัด
แบบเบา ใช๎การจัดภาพคนแบบยืนครึ่งตัวคนเดียว ยืนครึ่งตัวสองคน ใช๎การสร๎า งจุดสนใจลายผ๎าชัดเจน สีตรงกันข๎ามและ
มืดล๎อมสวําง และใช๎ชุดสีน้้าตาลอํอนเป็นสํวนใหญํ รองลงมา ได๎แกํ สีฟูา  สีน้้าตาลแกํ สีมํวง สีเหลือง สีเทา และสีขาว 

ค าส าคัญ: สตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะ  จิตรกรรม 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the Pateh cloth with femininity design based on 
Nanta Rojanaudomsart’s documents in terms of flower bunch form, flower form, petal characteristics, 
leave characteristics, stem characteristics, and background 2) to study the paintings created by Chakood 
Nimsamua in terms of postures, lining, composition, dominance; and the paintings created by Ana 
Ratchawangin in terms of colours and 3) to create the painting titled “Femininity and Pateh Design” with  
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** อาจารย๑ที่ปรึกษาหลกั สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
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acrylic on canvas. The research instruments involved Grid Table, structured observation form, structured 
interview, paintings, and painting quality assessment form. Data were statistically analyzed in percentage 
and mean. 
 The findings revealed as follows. 
 1) The mostly found floral characteristics referred to pageant bouquet, round blossom, round 
acute petal, lobed leaves, big curve stem, and small and medium dot and line background. 
  2) The mostly found postures referred to standing still with arm straight downwards, light single 
sharp line, one or two person portrait view composition, middle point standing with fewer upper space, 
dominant cloth design, and the use of light brown, blue, and dark brown. 
 3) The painting titled “Femininity and Pateh Design” with acrylic on canvas adopted the following 
characteristics: pageant bouquet, round blossom, round acute petal, lobed leaves, big curve stem, and 
small and medium dot and line background, standing still with arm straight downwards, light single sharp 
line, one or two person portrait view composition, middle point standing with fewer upper space, 
dominant cloth design, contrast colours and painting light tones surrounded by dark tones, and use of 
most light brown followed by blue, dark brown, purple, yellow, grey, and white. 
 Keywords: Femininity and Pateh Design, Paintings 
 

บทน า  
ความเป็นมาและความส้าคัญของป๓ญหา วิถีชีวิตแบบชนบทของคนภาคใต๎เป็นสิ่งที่ดูเรียบงํายแสดงถึงความสุขทางใจ

โดยอยูํทํามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ๑ ท่ีมีทั้งภูเขา ทะเล การใช๎ชีวิตของคนภาคใต๎จึงแสดงให๎เห็นความมีเอกลักษณ๑
ทางวัฒนธรรมมาตั้งแตํสมัยโบราณที่เดํนชัดเห็นได๎จากการแตํงกายทั้งของผู๎หญิงและผู๎ชาย ผู๎หญิงที่เป็นทั้งแมํ และแมํบ๎าน 
ผู๎ชายจะท้างานหาเลี้ยงครอบครัว เชํน ชาวประมง ชาวสวนแตํในป๓จจุบันวิถีชีวิตในสังคมเปลี่ยนไปทั้งผู๎หญิงและผู๎ชาย ตํางชํวยกัน
ท้ามาหากินเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสาเหตุให๎เผชิญกับสภาวะตําง ๆ ที่หลากหลายสํงผลให๎ความส้าคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่มีมาเริ่มลดน๎อยลง การด้าเนินชีวิตและการแตํงกายของผู๎หญิงท่ีเปลี่ยนไปตามป๓จจัยภายนอกอยํางมากมายซึ่ง
เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงตามความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  แตํไมํได๎ท้าให๎ความเป็นผู๎หญิงต๎องละทิ้งความละเอียดอํอนและ
ความอํอนโยนเพียงแตํมีการผสมผสานความอํอนโยนกับความอดทนและเข๎มแข็งเข๎าด๎วยกัน ทํามกลางสภาวะสังคมที่หมุนเวียน
ไปตามกระแสบริโภคนิยม สํงผลกระทบครอบคลุมไปทั่วทุกระดับ โดยเฉพาะอยํางยิ่งกระแสแฟช่ันการแตํงกายผู๎หญิงนิยม
ใสํผ๎าถุงที่มีลวดลาย เรียกวํา “ผ๎าปาเต๏ะ” 

ผ๎าปาเต๏ะนับเป็นเครื่องแตํงกายที่ได๎รับความนิยมอยํางสูงในภาคใต๎ตอนลํางรวมถึงชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย  
เนื่องจากเป็นผ๎าที่มีลวดลายอํอนช๎อย สวยงาม และมีสีสันที่สะดุดตา แหลํงที่พบมากคือจังหวัดยะลาและเนื่องจากวัฒนธรรม
การแตํงกายของชาวตะวันตกได๎เข๎ามามีอิทธิพลมากขึ้น ท้าให๎เครื่องแตํงกายที่ผลิตจากผ๎าปาเต๏ะคํอยๆสูญหายไปเหลืออยูํบ๎าง
เพียงเล็กน๎อยตามชนบท ทั้งๆที่เคยเป็นเครื่องนุํงหํมในชีวิตประจ้าวันและในวันพิเศษ เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมที่สะท๎อนตัวตน
ของสตรีทางภาคใต๎อยํางชัดเจนมากํอน 
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ในป๓จจุบันมีศิลปินที่มีการสร๎างสรรค๑น้าเสนอความงามของสตรีที่สอดคล๎องกับวิถีไทย เชํน ชลูด นิ่มเสมอ  อานันท๑ 
ราชวังอินทร๑ โดยเฉพาะผลงานการสร๎างสรรค๑ของชลูด นิ่มเสมอนับได๎วําเป็นผลงานจิตรกรรมตัวอยํางศิลปะไทยสร๎างสรรค๑ 
มีการน้าบุคลิกทําทางของหญิงสาวแบบเรียบๆ นิ่งๆ มีการน้าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยมาใช๎ในลักษณะศิลปะไทย
รํวมสมัย มีความเป็นสมัยใหมํ ทํานเคยได๎รับรางวัลมากมายและได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นศิลปินแหํงชาติด๎านทัศนศิลป์เมื่อ พ.ศ. 
2541 และท้างานส้าคัญ ๆ หลายยุค เชํน ชาวนาไทย สงกรานต๑ อาหารกลางวัน ความบริสุทธิ์ เงินพดด๎วง โลกุตระพระบรม
โพธิสมภาณ อินทรี เงินเจียง  และชํวงหลังจะเป็นงานบันทึกประจ้าวันที่จะเน๎นรูปหญิงสาวที่ศึกษาลักษณะ ทําทางของสตรีที่
นิ่งสงบ มีการเคลื่อนไหวอยูํบ๎างแตํยังคงความเรียบงํายของภาพที่มีลักษณะแบน ๆ เป็นสองมิติ และมักจัดภาพไว๎ตรงกลางภาพ
แสดงทั้งเต็มตัวและครึ่งตัว คนเดียวและหลายคนเป็นภาพภาพของหญิงสาวนั้นซึ่งสื่อความหมายถึงมนุษย๑โดยทั่วไปที่ด้าเนิน
ชีวิตอยูํในสังคมภาพใบหน๎าของหญิงสาวคล๎ายคลึงกับใบหน๎าของพระพุทธรูปโบราณ คงเจตนาให๎สื่อความหมายถึงผู๎ที่มีจิตใจ
อันงดงามมีความเข๎าใจอยํางลึกซึ้งในหลักธรรม การเปลี่ยนสํวนองค๑ประกอบของภาพที่สื่อให๎เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย
แตํเรียบงํายตามแบบความเป็นไทย ในผลงานชุดบันทึกประจ้าวัน ชลูด นิ่มเสมอ ได๎สร๎างสรรค๑งานสมัยใหมํแสดงภาพบุคลิก
ทําทางของหญิงสาวแบบเรียบ ๆ นิ่งสงบรํวมกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทย แสดงความเป็นศิลปะไทยรํวมสมัยอยํางแท๎จริง 
ส้าหรับผลงานวาดเส๎นมีทั้งการใช๎เส๎นรอยตํอ เส๎นแบบคมชัด ทั้งเส๎นเบาและเส๎นหนาที่ วาดเป็นภาพเรื่องราวการแตํงกายของ
หญิงสาวที่มีลวดลายผ๎า แสดงเอกลักษณ๑ของคนภาคเหนือ เป็นชุดท้านา ชุดชาวเขามีสีสันและการใช๎งานเหมาะกับการด้ารงชีวิต 
สอดคล๎องกับทําทางที่นิ่งอํอนหวาน นุํมนวลและมีการจัดภาพเป็นชุด โดยใช๎ขนาดภาพเล็กๆหลายภาพรวมกันอยํางนําสนใจ 
(ชลูด นิ่มเสมอ, 2553, น.85) 
 ส้าหรับศิลปินอานันท๑ ราชวังอินทร๑ สร๎างสรรค๑ผลงานที่แสดงออกถึงเนื้อหาของครอบครัว ความศรัทธา แนวคิด
เกี่ยวกับชีวิต ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว รวมทั้งการผสมผสานอิทธิพลทางวัฒนธรรม ให๎ความสนใจกับการใช๎สีหวาน ได๎แกํ 
สีชมพูอํอน สีฟูา สีเขียว สีมํวงอํอนและสีที่ผสมกันไมํใช๎สีดิบ ๆ ภาพจึงแสดงถึงความอบอํุนของโทนสี ที่มีสีมํวง เทา ฟูา สลัว ๆ
อยูํด๎วยกัน พื้นหลังมีการผสานสีเป็นจุดเล็กๆเข๎าด๎วยกันท้าให๎ภาพดูนุํมนวลจากการไลํสีให๎มีความละเอียดเนียนเรียบ ไมํทิ้งรอย
แปรง ด๎วยสีอะคริลิกผลงานชํวงแรก ๆ ของอานันท๑  ราชวังอินทร๑ จะท้างานศิลปะไทย เขียนรูปไทย เป็นไทยโบราณแล๎วตํอมา
จะคํอย ๆ ตัดทอนให๎งํายเรื่องราวจะเน๎นเกี่ยวกับความรักความอบอุํน ที่สัมผัสจากครอบครัว ความศรัทธา แนวคิดจากชีวิต 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมใกล๎ตัว การผสมผสานอิทธิพลทางวัฒนธรรม และศิลปะประเพณีล๎านนาไทย เป็นการสร๎างแนวสํวนตัว
และคํอย ๆ เพิ่มสัญลักษณ๑ลงไปมากขึ้น แตํเน๎นโทนสีที่หวานนุํมสบายตา ได๎บรรยากาศของภาคเหนือแบบล๎านนาไทย (อานันท๑ 
ราชวังอินทร๑, 2544, น.4) 

จากข๎อมูลทางเทคนิคและวิธีการของศิลปินดังกลําว และลวดลายผ๎าปาเต๏ะทางภาคใต๎ ท้าให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาข๎อมูลดังกลําวได๎น้ามาประยุกต๑ใช๎กับการสร๎างสรรค๑ผลงานเรื่องสตรีกับลวดลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรม เพื่อน้าเสนอให๎
เห็นถึงความส้าคัญของลวดลายผ๎าปาเต๏ะ ซึ่งมีความสัมพันธ๑กันกับวิถีชาวใต๎ สะท๎อนชีวิตความเป็นอยูํของชาวใต๎เป็นผลงาน
จิตรกรรมไทยรํวมสมัย ผํานความงามของลวดลายผ๎าปาเต๏ะกับสตรีชาวใต๎ ด๎วยบรรยากาศแบบภาคใต๎ ใช๎โทนสีที่ดูนุํมเบาและ
เห็นลายผ๎าเดํนชัด ประกอบกับความงามของลายเส๎นภาพบุคคลตามแบบชลูด นิ่มเสมอ แสดงออกเป็นทําทางของสตรีวัยตําง ๆ 
และความงามของโทนสีแบบจิตรกรรมของอานันท๑ ราชวังอินทร๑ ที่ให๎ความรู๎สึกอบอุํน สะท๎อนถึงความรักความอบอุํนใน
ครอบครัว รํวมกับความงามของลายผ๎าปาเต๏ะ ท่ียังคงอยูํในความทรงจ้าครั้งวัยเยาว๑ของผู๎วิจัย โดยภาพสตรีจะไมํแสดงอารมณ๑
ทางหน๎าตา เพือ่อนุรักษ๑คุณคําของชีวิตที่ได๎รับความรักความอบอุํน ความผูกพันกับแมํ พี่สาวและครอบครัวน้ามาเป็นแรงบันดาลใจ
ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน โดยเน๎นความชัดเจนของลวดลายผ๎าปาเต๏ะที่มีเสนํห๑งดงามไว๎ในจิตรกรรมไทยรํวมสมัยในแบบเฉพาะ
ของผู๎วิจัย ภายใต๎หัวข๎อวิจัยเรื่อง “สตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรม" 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาลายผ๎าปาเต๏ะของสตรีจากเอกสารของนันทา โรจนอุดมศาสตร๑ในประเด็น รูปทรงชํอดอกไม๎ รูปทรง

ดอกไม๎ ลักษณะกลีบ ลักษณะใบ ลักษณะก๎าน ลายพื้นหลัง 
2. เพื่อศึกษาลักษณะการสร๎างสรรค๑จิตรกรรมของชลูด นิ่มเสมอ ในประเด็น ทําทางของบุคคล การใช๎เส๎น การจัด

ภาพคน การสร๎างจุดสนใจ และจิตรกรรมของอานันท๑ ราชวังอินทร๑ ในประเด็นชุดสี 
3. เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานเรื่องสตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรม ด๎วยสีอะคริลิกบนผ๎าใบ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผลงานที่ได๎รับการคัดเลือกภาพลายผ๎าปาเต๏ะจากการศึกษาเรื่องลายผ๎าจากลวดลาย 4 ชนิด 

คัดเลือกมาเฉพาะลายที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ จ้านวน 4 ภาพ จากจ้านวน 40 ภาพ คัดเลือกแบบเจาะจงจากจิตรกรรมของ
ชลูด นิ่มเสมอ จ้านวน 5 ภาพ จากจ้านวน 28 ภาพ และจิตรกรรมของอานันท๑  ราชวังอินทร๑ จ้านวน 6 ภาพ จากจ้านวน 10 
ภาพ รวมทั้งสิ้นจ้านวน 15  ภาพ  
           เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสังเกตมีโครงสร๎าง  แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง ผลงาน
สร๎างสรรค๑ 2 ช้ิน และแบบประเมินคุณภาพผลงาน โดยมีขั้นตอนการสร๎าง ดังนี้ 

ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือช้ินที่ 1 แบบวิเคราะห๑ตารางกริด (Grids Analysis Table) ผู๎วิจัยได๎สร๎างตาราง โดย
ก้าหนดตารางแตํละชํองให๎เทํา ๆ กัน 20 ชํอง พื้นที่แตํละชํองก้าหนดชํองละ 5 % ทั้งตารางมี 20 ชํองเทํากับ 100% และท้า
การสร๎างตาราง เพื่อบันทึกข๎อมูลการวิเคราะห๑ชุดสี และเทคนิคตํางๆที่ใช๎ในการท้างานลงบนตาราง 

ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือช้ินท่ี 2 แบบสังเกตมีโครงสร๎าง  ผู๎วิจัยได๎ก้าหนดหัวข๎อตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยและ
การสังเกตลายผ๎าปาเต๏ะจากการศึกษาเอกสารเรื่องลายผ๎าปาเต๏ะของนันทา โรจนอุดมศาสตร๑และผลงานชลูด นิ่มเสมอ จากนั้น
จึงท้าเครื่องหมายถูกลงในชํองบันทึกท่ีออกแบบไว๎แล๎วจึงอภิปราย 

ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือช้ินท่ี 3 แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง ผู๎วิจัยได๎ออกแบบชุดค้าถามส้าหรับใช๎ในการสัมภาษณ๑
ผู๎เชี่ยวชาญ โดยจัดท้าเป็นชุดค้าถามและชุดค้าถามนี้ได๎ท้าการศึกษาจากเอกสารและวัตถุประสงค๑การวิจัย ผลการวิจัยก้าหนด
เป็นชุดค้าถามให๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ เมื่อได๎ข๎อค้าถามแล๎วจึงน้าค้าถามที่ได๎ใช๎รํวมกับผลงานสร๎างสรรค๑ประกอบกันเพื่อใช๎ใน
การสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ จากนั้นให๎ผู๎เช่ียวชาญได๎เสนอแนะข๎อคิดเห็นในประเดน็ค้าถามท่ีได๎ออกแบบไว๎เมื่อเรียบร๎อยแล๎วจะใช๎
ในการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทําน เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลมาประกอบกันเป็นเครื่องมือ พัฒนาการสร๎างสรรค๑ผลงานตํอไป 

ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือช้ินที่ 4 ผลงานสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 1 โดยด้าเนินการหลังจากที่ได๎ท้าการวิเคราะห๑ ประเด็น 
รูปทรงชํอดอกไม๎ รูปทรงดอกไม๎ ลักษณะกลีบดอก ลักษณะใบ ลักษณะก๎าน ลายพื้นหลัง ทําทางของบุคคล การใช๎เส๎น การจัด
ภาพคน การสร๎างจุดสนใจ และชุดสีเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎วิจัยจึงได๎น้าผลการศึกษามาสร๎างสรรค๑ด๎วยสีอะครีลิกบนผ๎าใบ จ้านวน 4 
ภาพ ขนาด 60x80 เซนติเมตร โดยแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับสตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะทางภาคใต๎แบบของตัวเอง จากนั้นจึงน้าผลงาน
ไปพิจารณาตรวจสอบ โดยผู๎เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 

ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือช้ินที่ 4 ผลงานสร๎างสรรค๑ครั้งที่ 2  โดยด้าเนินการหลังจากที่ได๎น้าผลการศึกษามา
สร๎างสรรค๑ผลงาน ครั้งที่ 1 จ้านวน 4 ภาพ มาให๎ผู๎เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบแล๎ว จึงได๎น้าข๎อมูลจากผลการสัมภาษณ๑ ครั้งที่ 1 
มาพัฒนาสร๎างสรรค๑เป็นผลงานครั้งที่ 2 จ้านวน 2 ภาพ ขนาด 60x80 เซนติเมตร แล๎วจึงน้ากลับมาให๎ผู๎เช่ียวชาญพิจารณา
ตรวจสอบและสัมภาษณ๑เป็นครั้งท่ี 2 และแบบประเมินคุณภาพผลงาน อันเป็นขั้นสุดท๎าย และท้าการสรุปผลการวิจัย  
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ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือช้ินท่ี 5 แบบประเมินคุณภาพผลงาน หลังจากผู๎เช่ียวชาญ 3 ทําน ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงผลงานเพื่อให๎สอดคล๎องกบัผลวิจัย แล๎วผู๎วิจยัได๎น้าข๎อเสนอแนะผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทําน มาท้าการปรับปรุงผลงานใหมํ 
จ้านวน 2 ภาพ จึงให๎ผู๎เชี่ยวชาญให๎ความเห็นวําผลงานมคีุณภาพในระดับใด โดยใช๎คําวัดระดับคุณภาพ 5 ระดับ ตามมาตรวดั
ของลิเคิร๑ท   

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
ผู๎วิจัยให๎ผู๎เช่ียวชาญให๎ความเห็นตรวจเครื่องมือ และท้าการสรุปผลการวิจัย โดยได๎รับความกรุณาจาก  
1. รองศาสตราจารย๑ญาณวิทย๑ กุญแจทอง                                                                                                                  
2. รองศาสตราจารย๑สุวัฒน๑ แสนขตัิยรัตน๑ 
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑นิโรจน๑ จรุงจิตวิทวัส 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
ผู๎วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยล้าดับตามการใช๎เครื่องมือ ดังนี้ 
 1. แบบวิเคราะห๑ตารางกริด  ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลเรื่องชุดสี โดยใช๎ตารางกริดทาบบนภาพทุกภาพและท้าการบันทึกผล

การครอบครองของสีในแตํลํะชํอง  แล๎วจึงบันทึกผลลงในตารางบันทึกหลังจากด้าเนินการสังเกต และบันทึกครบทุกภาพ น้าผล
การบันทึกของแตํละภาพท่ีได๎ มาสังเคราะห๑โดยใช๎ตารางสรปุ หาคําร๎อยละของภาพทั้งหมด น้าผลที่พบสูงสุดและรองลงมาแปล
ความหมายโดยใช๎วิธีสังเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นท่ีตั้งไว๎   

2. แบบสังเกตมีโครงสร๎าง เป็นการเก็บข๎อมูลเรื่องของลายผ๎าปาเต๏ะ รูปทรงชํอดอกไม๎ รูปทรงดอกไม๎ ลักษณะกลีบ 
ลักษณะใบ ลักษณะก๎าน ลายพื้นหลัง และเก็บข๎อมูลเรื่องจิตรกรรมภาพคน ทําทางของบุคคล การใช๎เส๎น การจัดภาพคน การ
สร๎างจุดสนใจ จะท้าการบันทึกผลในแตํละชํองแล๎วจึงบันทึกผลในตารางการวิเคราะห๑ข๎อมูลหลังจากด้าเนินการวิเคราะห๑ และ
บันทึกข๎อมูลครบทุกภาพน้าผลการบันทึกของแตํละภาพที่ได๎มาสังเคราะห๑โดยใช๎ตารางบันทึกข๎อมูลการสังเคราะห๑ หาคําร๎อยละ
ของภาพทั้งหมด น้าผลที่พบสูงสุดและถัดมาแปลความหมายโดยใช๎วิธีวิเคราะห๑เชิงเนื้อหา 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่องสตรีกับลายผ๎าปาเต๏ะในจิตรกรรม การศึกษาลายผ๎าปาเต๏ะลายที่ดัดแปลงจากธรรมชาติจาก
เอกสารการศึกษาของนันทา โรจนอุดมศาสตร๑ ในประเด็นรูปทรงชํอดอกไม๎ รูปทรงดอกไม๎ ลักษณะกลีบดอก ลักษณะใบ 
ลักษณะก๎าน  ลายพื้นหลัง จิตรกรรมของชลูด  นิ่มเสมอในประเด็นทําทางของบุคคล การใช๎เส๎น การจัดภาพคน การสร๎างจุด
สนใจ และผู๎วิจัยมุํงเน๎นในประเด็นเกี่ยวกับชุดสีที่ใช๎ในจิตรกรรมของอานันท๑   ราชวังอินทร๑ ผู๎วิจัยน้ามาสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยได๎ดังนี้  

รูปทรงชํอดอกไม๎น้ามาใช๎มากที่สุดคือ ชํอดอกไม๎แผํออกตั้งขึ้นรองลงมาคือ ชํอดอกไม๎แทรกชํอเล็กเป็นเถา 
ซึ่งสอดคล๎องกับนันทา โรจนอุดมศาสตร๑ (2536, น.94) ที่กลําววํา  ลายผ๎าปาเต๏ะหากเป็นดอกไม๎จริงเหมือนถูกจัดวางเป็นชํอ ๆ  
มีความสวยงามและลงตัว ลายชํอดอกไม๎ในท่ีพบในลายผ๎าสํวนใหญํจะเป็นชํอขนาดใหญํดอกเดํน และมีชํอเล็ก ๆ แทรกอยูํเป็น
จ้านวนมาก ในแตํละชํอเล็กจะมีดอกไม๎ใบไม๎หลากหลายรูปแบบ ชํอยาวแบเถาติดตํอกันดอกไม๎เรียงตามก๎าน ดอกเล็กใหญํ
สลับกัน ลายชํอดอกไม๎จะใช๎ได๎ทุกวาระ โอกาสแตํจะแบํงตามสี เชํนงานอวมงคลใช๎โทนสีที่สุภาพ ไมํดูฉูดฉาดมากนัก   
            รูปทรงดอกไม๎ทีน่้ามาใช๎มากที่สุดคือ รูปทรงดอกแบบกลมบาน รองลงมาคือ ดอกตูม  สํวนดอกบานจะมีหลายรูปทรง
ยํอย ๆ ออกมา มีความคล๎ายกับดอกไม๎ที่พบเห็นโดยดัดแปลงดอกไม๎มาจากธรรมชาติ ซึ่งสอดคล๎องกับบทความของวรเชษฐ  
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พรหมหนู (2551, น.4) ดอกไม๎ที่พบในลายผ๎าปาเต๏ะถ๎าเปรียบเทียบกับดอกไม๎จริง เหมือนดัดแปลงมาจาก ดอกกุหลาบ พุดตาน 
ดาหลา กล๎วยไม๎ บัวดิน ชบา เบญจมาศ รูปทรงจะถูกดัดแปลงตามความคิดจินตนาการของชํางเขียนที่ออกแบบมา ขนาด
ดอกไม๎มีตั้งแตํเล็กสุดความกว๎างประมาณ 1 เซนติเมตร ไปจนถึง 15 เซนติเมตร ขนาดดอกไม๎จะขึ้นอยูํกับวําวาดตกแตํงสํวนใด
ของผืนผ๎าด๎วย ดอกใหญํจะให๎เดํนจัดในชํอ ดอกขนาดเล็ก ดอกขนาดกลาง จะอยูํในชํอเล็กที่แทรกออกมา และในเถาติดกันริม
ชายผ๎าหรืออยูํพื้นหลังบ๎าง 

กลีบดอกทีน่้ามาใช๎มากที่สุดคือ กลีบกลม ปลายกลีบแหลม รองลงมาคือกลีบเรียว หยัก ปลายกลีบโค๎งมน ซึ่งดอกไม๎
โดยทั่วไปลวดลายของกลีบดอกไม๎จะมีความหลากหลายตามรูปทรงของดอกไม๎ และเป็นสํวนส้าคัญของดอกไม๎ ที่ประกอบด๎วย 
กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสรประกอบกัน กลีบที่พบในลายผ๎าปาเต๏ะมีความแปลกใหมํ จากการออกแบบดัดแปลงของชําง
เขียนด๎วยมีการตกแตํงลวดลายในดอกไม๎แตํละกลีบ ด๎วยการผสานเส๎น จุด ดูละเอียดสวยงาม  แตํยังคงมีความเป็นธรรมของ
ดอกไม๎ 

ลักษณะใบที่น้ามาใช๎มากที่สุดคือ ใบเรียว หยัก โดยจะเห็นเดํนชัดเจนรองจากดอกไม๎ ลักษณะใบที่ใช๎น๎อยลงมาคือ
ใบมีลักษณะกลม หยัก ปลายใบแหลม ลวดลายเส๎น ลายจุดในใบชํางเขียนตกแตํงละเอียดไมํน๎อยกวําลวดลายในกลีบดอกไม๎ 

ลักษณะก๎านท่ีได๎น้ามาใช๎มากที่สุดคือ ก๎านโค๎งตั้งตรง ขนาดใหญํ รองลงมามีก๎านโค๎งขนาดเล็ก ก๎านเป็นตัวชูดอกและ
ใบที่อยูํในชํอดอกไม๎ ทั้งก๎านขนาดใหญํและขนาดเล็ก โดยทั่วจะเรียกวํากิ่งที่หลากหลายรูปแบบ ที่มีลีลาทั้งอํอนช๎อยและ
แข็งแรงมั่นคง 

ลายพื้นหลังที่ได๎น้ามาใช๎มากคือ ลายจุดขนาดเล็ก จุดขนาดกลาง เส๎นขนาดกลาง และลายเส๎นขนาดเล็ก ลายจุด
ลายเส๎นท่ีผสานกันเกิดเป็นลวดลายในพ้ืนหลังภาพชํอดอกไม๎ มีความงาม กลมกลืนกัน สอดคล๎องกับชลูด  นิ่มเสมอ (2531, น.
20) ที่กลําววํา จุดเป็นสํวนประกอบของศิลปะเบื้องต๎นที่เล็กสุด โดยจุดเป็นต๎นก้าเนิดของสํวนองค๑ประกอบ เส๎น ระนาบ ผิว 
ฯลฯ เส๎นเกิดจากจุดจ้านวนมามาเชื่อมตํอกัน และจะแสดงการเคลื่อนไหว เช่ือมตํอประสานแสดงทิศทาง ระนาบเกิดจากเส๎น
วางเรียงตํอเนื่องกัน พื้นที่ระหวํางเส๎นขนานน้ีจะเกิดเป็นระนาบ โดยประกอบด๎วยความกว๎าง ยาว แตํไมํมีความลึก ลายพื้นหลัง
ของดอกไม๎ ท่ีมีแตํ จุด เส๎น ประสานกันเป็นลวดลายท้าให๎ชํอดอกไม๎ ดอกไม๎ด๎านหน๎าดูเดํนชัดมีความกลมกลืนกัน 

ทําทางของบุคคลที่ใช๎มากคือ ทํายืนนิ่งสงบ แขนปลํอยตรง รองลงมายืนล้าตัวตรง ใบหน๎าเอียง แขนประคองกอด
และยืนนิ่งสงบแขนโอบ โครงสร๎างทําทางเป็นทําทางแบบตัวภาพคนในงานจิตรกรรมไทยแบบอุดมคติที่มี 8 สํวน ทําทางผู๎หญิง
จึงดูสวยงามขึ้น โดยศึกษาและสังเกตจากสัดสํวนของคนเราที่เป็นสิ่งอยูํใกล๎ตัวอยูํแล๎ว รํางโครงสร๎างที่เป็นด๎วยเส๎นก็จะคํอยเพิ่ม
สํวนตําง ๆ ของรํางกาย 

การใช๎เส๎นท่ีได๎น้ามาใช๎มากคือ เส๎นเดียวคมชัดแบบเบา รองลงมาคือ เส๎นหนาแบบหนักแบบเบา และเส๎นรอยตํอแบบ
เบา ซึ่งเส๎นเดียวคมชัดแบบเบาเส๎นดูสะอาดยาวตํอเนื่องจากโครงสร๎างของบุคคลรวมถึงเสื้อผ๎าที่สวมใสํ  สํวนเส๎นหนาแบบหนัก
แบบเบา และเส๎นรอยตํอแบบเบา จะใช๎กับลวดลายผ๎าปาเต๏ะของเสื้อผ๎าที่บุคคลสวมใสํ การใช๎เส๎นในการสร๎างผลงานชุดนี้เส๎น
จะดูไม๎แข็งกระด๎างหรือหนามากเกินไปเพราะใช๎กับภาพบุคคล และธรรมชาติแบบเรียบๆ ซึ่งสอดคล๎องกับชลูด นิ่มเสมอ 
(2553, น.110) ที่ได๎กลําววํา ภาพผู๎หญิงและเด็ก ซึ่งเป็นสัญลักษณ๑แทนความรู๎สึกที่สะอาดบริสุทธิ์ อํอนโยน ปรากฏอยูํรํวมกับ
รูปทรงซึ่งมีที่มาจากสิ่งแวดล๎อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมทางวัฒนธรรม  

การจัดภาพคนที่ได๎น้ามาใช๎สํวนมากจัดแบบยืนครึ่งตัวคนเดียว รองลงมาคือ ยืนครึ่งตัวสองคน และยืนครึ่งตัวสามคน
ตามล้าดับ ต้าแหนํงการยืนตรงกลางภาพ สํวนใหญํจะเว๎นพื้นที่สํวนบนไว๎น๎อย ภาพบุคคลศึกษาในเรื่องของสัดสํวน และ
โครงสร๎างของรํางกายมนุษย๑ การวาดจะมีความสมดุลแบบซ๎ายขวา  
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การสร๎างจุดสนใจที่ได๎น้ามาใช๎มากคือ ลายผ๎าชัดเจน ใช๎สีตรงกันข๎ามและมืดล๎อมสวําง โดยลวดลายผ๎าหํางกันไมํชิดแนํน
ท้าให๎มีความเดํนชัด มีลายดอกไม๎ จุดสนใจรองลงมาคือใช๎สีตรงกันข๎าม โดยสีของพื้นหลังใช๎ตรงกันข๎ามกันกับภาพด๎านหน๎า 
และจุดสนใจอีกภาพใช๎มืดล๎อมสวําง  พื้นหลังทั้งหมดของภาพมืดครึ้มแตํตัวบุคลกับเสื้อผ๎าสวําง อีกยังมีมืดจากมุมทั้ง 4 ด๎าน  
ของภาพแล๎วคํอยๆสวํางจนถึงตัวบุคคล สํวนส้าคัญที่ปรากฏชัดสะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ มีพลังการดึงดูดความสนใจชํวยสร๎าง
ความนําสนใจในผลงานให๎ภาพเขียนมีความสวยงาม มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น จุดรองลงไปชํวยเสริมให๎จุดเดํนดูเดํนนําสนใจยิ่งขึ้น  
มีความสมบูรณ๑มากขึ้น  

ชุดสีที่ได๎น้ามาใช๎มากคือ สีน้้าตาลอํอน รองลงมาคือ สีฟูา สีน้้าตาลแกํ สีมํวง สีเหลือง สีเทา สีขาว โดยใช๎กับพื้นหลัง
เกือบทุกภาพและสัญลักษณ๑เป็นรูปก๎อนหินด๎านหน๎า สัญลักษณ๑โดยรวม พื้นหลังของผนัง ด๎านลํางของพานที่วางอยูํด๎านลําง 
ผมของเด็ก ผ๎าถุงของสตรี มีใช๎กับผมของบุคคลบ๎าง ดอกบัวที่แห๎งอยูํด๎านหน๎าบุคคล ใช๎กับสัญลักษณ๑ที่กระจายอยูํทั่วทั้งภาพ 
สํวนใหญํใช๎กับพ้ืนหลังและสัญลักษณ๑  
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จิตรกรรมนามธรรม เส้นและสีผลงานของวาซิลี คันดินสกี 
ระหว่างปี ค.ศ.1910-1922 

Lines and  Colours-based  Abstract  Painting of Paintings by Wassily Kandinsky 
During 1910-1922 A.D. 

 

พลวิษณ๑ สภุาร*ี  รศ.พีระพงษ๑  กุลพิศาล** รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ*** รศ.ประไพ วีระอมรกลุ***        
 

บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาผลงานจิตรกรรมนามธรรมในประเด็นแนวคิด การจัดองค๑ประกอบ ชุดสี และ
เทคนิคการระบายสี และ 2) สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมนามธรรมเส๎นและสีผลงานของวาซิลี  คันดินสกี ระหวําง ค.ศ. 1910 -1922  
กลุํมตัวอยําง  ได๎แกํ ผลงานจิตรกรรมของวาซิลี  คันดินสกี จ้านวน 7 ภาพ คัดเลือกโดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ แบบสังเกตมีโครงสร๎าง แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง ผลงานสร๎างสรรค๑ของผู๎วิจัยและแบบ
ประเมินคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลการสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญ โดยใช๎เทคนิคเดลฟายประยุกต๑ และสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละและคําเฉลี่ย รํวมกับการวิเคราะห๑เชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบวํา 
  ผลงานจิตรกรรมนามธรรมในประเด็นแนวความคิดมีสํวนประกอบที่ใช๎มากที่สุด คือ ทิวทัศน๑ และภูเขาโขดหิน 
รองลงมาคือ พืช อาคาร มนุษย๑ และสัตว๑ ตามล้าดับ การจัดองค๑ประกอบใช๎มาก คือ การจัดภาพโดยไมํมีหลักการ รองลงมาจัด
ภาพแผํกระจายทั่วทั้งภาพ และให๎ความรู๎สึกเคลื่อนไหวปานกลาง ตามล้าดับ ชุดสีที่ใช๎มาก คือ สีขาว รองลงมาสีด้า สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง สีน้้าเงิน สีฟูา สีส๎ม สีน้้าตาล และสีมํวง ตามล้าดับ  เทคนิคการระบายสีที่ใช๎มาก คือ การระบายสีแบบเรียบกลมกลืน 
รองลงมา การระบายสีแบบท้ิงรอยแปรงของพูํกัน ตามล้าดับ  
 ค าส าคัญ: จิตรกรรมนามธรรม เส๎นและสี ทิวทัศน๑ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the abstract paintings by Wassily Kandinsky during 
1910-1922 A.D. in terms of concept, composition, colours, and painting technique and  2) to create the lines and 
colours-based on Wassily Kandinsky during 1910-1922 A.D. The sample included 7 of Wassily Kandinsky’s 
paintings obtained through purposive random sampling. The research instruments involved structured 
observation form, Grid Table, structured interview, researcher’s painting, and quality assessment form. 
Data were collected from the specialists through Delphi technique, and were statistically analyzed in 
percentage and mean and descriptively analyzed. 
 
*นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
** อาจารย๑ที่ปรึกษาหลกั สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
***อาจารย๑ที่ปรกึษารํวม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
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  The findings revealed as follows. 
  1) The mostly found concept in Wassily Kandinsky’s paintings referred to landscape mountain and 
rocks followed by plants, buildings, human, and animals. Free-form subtraction was indicated as the 
mostly used distortion. The symmetry balance was the mostly adopted composition prior to free 
composition and rhythmic composition. The mostly employed colours delineated white followed by 
black, green, yellow, red, navy blue, and blue. Flat painting was mostly used as the painting technique 
followed by brush stroke. 
 2) The researcher’s paintings employed the concept of landscape mountain and rocks followed 
by plants, buildings, human, and animals. Free-form subtraction was indicated as the mostly used 
distortion. The symmetry balance was the mostly adopted composition prior to free composition and 
rhythmic composition. The mostly employed colours delineated white followed by black, green, yellow, 
red, navy blue, and blue. Flat painting was mostly used as the painting technique followed by brush 
stroke and border removal. 
  Key words: Abstract Paintings, Lines and Colours, Landscape 
 

บทน า 
  ในอดีตศิลปกรรมตะวันตก ชํวงกํอนคริสต๑วรรษที่ 17 เป็นการวาดภาพทิวทัศน๑ให๎มีคุณคําในตัวเอง  และเพื่อ
ตอบสนองเรื่องราว เนื้อหาของคริสต๑ศาสนา หรือชนช้ันปกครองและวาดเพื่อการบันทึก หรืองราวเหตุการณ๑ส้าคัญตํางๆ และ
นิยมการวาดภาพทิวทัศน๑  จากการออกไปวาดภาพนอกสถานท่ี โดยอาศัยความงามของธรรมชาติ เป็นแบบของการสร๎างสรรค๑
ผลงาน ในการวาดภาพจิตรกรรมทิวทัศน๑ (Landscape painting) เป็นลักษณะการวาดภาพภูมปิระเทศโดยทั่วไปของบริเวณใด
บริเวณหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เชํน ปุา ภูเขา แมํน้้า  ทะเล โขดหิน ถ้้า เป็นต๎น  รวมถึงที่เกิดขึ้นโดยการกระท้าของมนุษย๑  
เชํน หมูํบ๎าน อาคาร  เสาไฟ รั้ว เป็นต๎น ตามสภาพสังคมที่แท๎จริง โดยศิลปินบางกลุํมได๎วาดภาพทิวทัศน๑จากสถานที่จริงและ
บางกลุํมก็ได๎หยิบเอาสํวนใดสํวนหนึ่งของทิวทัศน๑มาเป็นเพียงแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงานที่เป็นลักษณะ
เฉพาะตัว ท้าให๎ศิลปินในยุคตํอมามีความต๎องการที่จะสร๎างสรรค๑ศิลปะแนวใหมํ ที่ให๎ความส้าคัญแกํรูปทรงและอารมณ๑ของ
ศิลปะมากกวําเรื่องราว หรือทิวทัศน๑ เป็นจุดก้าเนิดศิลปะนามธรรมโดยให๎ความสา้คัญแกํ รูปทรงและสี รวมทั้งความรู๎สึกภายใน 
  ศิลปะนามธรรม  (Abstract Art)  เป็นการแสดงออกในการสื่อความหมายของภาพด๎วยรูปทรง สี และเส๎น สร๎าง
รูปรํางรูปทรงให๎ประกอบขึ้นเป็นนามธรรม ผู๎สร๎างงานศิลปะนามธรรมต๎องการแยกอารมณ๑หรือความรู๎ สึกออกจาก เรื่องราว 
หรือเนื้อหาที่แตกตํางออกไปจากเดิมที่เคยมีมา เป็นศิลปะไร๎รูปแบบตายตัว และศิลปะไมํแสดงลักษณ๑ หันมาให๎ความส้าคัญกับ 
รูปทรงของศิลปะมากกวําเรื่องราวหรือเนื้อหา  จึงก้าเนิดศิลปะนามธรรม เป็นศิลปะที่ช้ีให๎เห็นถึงการละทิ้งคํานิยมในอดีต เป็น
การเปิดเผยความบริสุทธิ์ของโลกศิลปะให๎อิสระทางความคิด  มิได๎อยูํในกรอบหรือขีดจ้ากัดอีกตํอไป ศิลปะนามธรรมเกิดขึ้น
จากการน้าเสนอผลงานศิลปะของศิลปิน ช่ือวาซิลี คันดินสกี โดยมีวัตถุประสงค๑ เชํน ต๎องการให๎เป็นศิลปะแบบใหมํของ
คริสต๑ศตวรรษที่ 20 จนได๎กลายเป็นศิลปะแมํบทที่พัฒนาเป็นศิลปะนามธรรมแนวตํางๆขึ้นในช้ันหลัง เชํน อนุตรนิยม ลัทธิเค๎าโครง  
ศิลปะลวงตา เป็นต๎น ดังน้ัน คันดินสกี คือผู๎น้าในการสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะนามธรรม 
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  ลัทธิส้าแดงพลังอารมณ๑แนวนามธรรม (Abstract Expressionism) เกิดขึ้นจากผลงานจิตรกรรมนามธรรมของ วาซิลี 
คันดินสกี เป็นแบบอยํางของจิตรกรรมในศิลปะนามธรรมแนวหนึ่ง ซึ่งมีการแสดงออกผสมผสานกันระหวํางรูปทรงนามธรรม
กับอารมณ๑สะเทือนใจที่พวยพุํงออกมาอยํางปราศจากการควบคุมของจิตรกร ผลงานแสดงให๎เห็นถึงความเด็ดขาด แนํนอน 
ฉับพลันและเต็มไปด๎วยความรุนแรง สีที่ใช๎ไมํวําจะเป็นวรรณะอุํนหรือเย็นก็ตาม ล๎วนระบายด๎วยอาการฉับพลัน รูปทรงจะเป็น
รูปทรงอิสระไมํนิยมรูปทรงเรขาคณิต ลัทธิส้าแดงพลังอารมณ๑แนวนามธรรมมุํงสร๎างงานที่แสดงพลังจิตของจิตรกรให๎ปรากฏ
ออกมาในลีลาของพูํกัน สี คําตํางแสง ท่ีวําง ฯลฯ  (พจนานุกรรมศัพท๑ศิลปะ ฉบับราชบัณฑิต อังกฤษ-ไทย, 2541, น.2) วาซิลี  
คันดินสกี (Wassily Kandinsky) เป็นจิตรกร เช้ือชาติรัสเซีย เป็นศิลปินในกลุํมคนขี่ม๎าสีน้้าเงิน สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรม
รูปแบบนามธรรม ที่โดดเดํนของ คริสต๑ศตวรรษที่ 20 โดยคันดินสกี ได๎รับการยกยํองให๎เป็นผู๎ให๎ก้าเนิดศิลปะส้าแดงพลัง
อารมณ๑แนวนามธรรม เขาเคยกลําววํา “จิตรกรรมทุกชนิดมีความส้าคัญ  อยูํที่ความรู๎สึกของสี และการจัดรูปทรง” คันดินสกี  
เป็นที่ยอมรับนับถือโดยทั่วไปวํา คือ ผู๎เริ่มสร๎างสรรค๑จิตรกรรมนามธรรม หรือจิตรกรรมนิรรูปเป็นครั้งแรก ผลงานจิตรกรรม
ลัทธินามธรรม โดยการลดหรือตัดทอนรูปทรงธรรมชาติ หรือรูปทรงวัตถุทั้งหมดและพยายามสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
จิตรกรรมกับดนตรีเข๎าด๎วยกัน  โดยแสดงรูปรํางรูปทรงตามจินตนาการใช๎สี และเส๎น ให๎เกิดพลังและความรู๎สึก ซึ่งภาพของเขามี
ทั้งนามธรรมและกึ่งนามธรรม การใช๎สีสดใสและหลากหลาย ไมํมีจุดสนใจ แสดงลักษณะการวาดภาพแผํกระจายทั่วทั้งภาพ  การ
ท้างานท่ีมีอัตลักษณ๑เฉพาะตัวท้าให๎เขาได๎รับฉายาวํา “จิตรกรผู๎เห็นเสียง และได๎ยินสี”(ศุภชัย สิงห๑ยะบุศย๑, 2542, น.43)  
 ผลงานจิตรกรรมของวาซิลี  คันดินสกี  พิสูจน๑ให๎เห็นวํา คือ ผู๎บุกเบิกและเป็นบิดาของศิลปะนามธรรม ท่ีสร๎างขึ้นยาก
และเข๎าใจยาก เป็นรูปแบบความงามที่บริสุทธิ์  โดยคันดินสกี ได๎อาศัยรูปทรงจากธรรมชาติเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร๎างสรรค๑ผลงาน แม๎รูปแบบการเขียนภาพเป็นแบบศิลปะนามธรรม ที่เกิดขึ้นในยุโรปมานานแล๎วก็ตาม แตํชํองวํางของความ
เข๎าใจระหวํางผู๎ชมกับผลงานยังคงมีอยูํนับตั้งแตํเริ่มแรกจนถึงป๓จจุบัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในประเทศไทย ศิลปินสร๎างผลงานใน
รูปแบบ ศิลปะนามธรรมมีน๎อย ชํองวํางระหวํางผู๎ชมงานกลับมีมาก อีกทั้งการสร๎างผลงานจิตรกรรมแบบศิลปะนามธรรม ให๎มี
คุณภาพเป็นสิ่งที่ยากยิ่ง  ใชํวําเพียงมีสี  มีพูํกัน มีผ๎าใบ จะท้าได๎เฉกเชํนเดียว โดยผลงานจิตรกรรมแตํละชํวงเวลา จะเน๎นเฉพาะ 
เส๎นและสีแบบคันดินสกี ระหวํางปี 1910-1922 มีลักษณะแตกตํางกันออกไปตามทักษะความช้านาญ ความคิด เนื้อหา รูปแบบ 
โครงสร๎างทางทัศนศิลป์และกลวิธีการสร๎างสรรค๑ ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลจากศิลปะหลายรูปแบบที่เป็นแนวทางลัทธิส้าแดงพลัง
อารมณ๑ ซึ่งใช๎สีสดใสรุนแรง ฝีแปรงฉับไว ถึงแม๎สีตัดกัน ก็เกิดเอกภาพและองค๑ประกอบภาพที่เรียบงํายนําสนใจ เนื้อหาสาระ
ของภาพแสดงออกซึ่งความรู๎สึกท่ีมีตํอรูปทรงธรรมชาติ ความงามที่ปรากฏในผลงานของคันดินสกี เป็นผลจากแสดงออกอยําง
ฉับพลันทางความรู๎สึกโดยตรง เป็นท่ียอมรับในวงการศิลปะสมัยใหมํตลอดมาจนถึงป๓จจุบัน   

ผู๎วิจัยได๎เห็นถึงชํองวํางระหวํางผู๎ชมผลงานยังคงมีอยูํ โดยจะใช๎สํวนประกอบจากธรรมชาติมาสร๎างสรรค๑ผลงาน 
ใช๎เส๎นและสี แบบวาซิลี คันดินสกี เพื่อให๎เกิดการศึกษาแนวคิด การจัดองค๑ประกอบ ชุดสี เทคนิคการระบายสี เพื่อให๎เข๎าใจถึง
หลักการท้างานศิลปะนามธรรม ที่หลายคนเมื่อชมงานศิลปะนามธรรมแล๎วเกิดความสงสัย ไมํเข๎าใจ จึงท้าให๎ผู๎วิจัยสนใจจะ
ศึกษาผลงานจิตรกรรมของ วาซิลี คันดินสกี ผู๎ที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นผู๎บุกเบิกและเป็นบิดาของศิลปะนามธรรม และจะได๎
แนวคิดหลักในการท้างานศิลปะนามะธรรม น้าไปใช๎ในสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรม มาพัฒนาเป็นผลงานจิตรกรรมตามแบบ
ผู๎วิจัย โดยพิจารณาจากภาพที่ใช๎เส๎นและสี ที่มีลักษณะแสดงพลังอารมณ๑ ที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ด๎วยเหตุผลที่กลําวมา
ข๎างต๎นนี้ เป็นเหตุให๎ผู๎วิจัยเกิดแนวความคิดที่จะศึกษาวิจัย ผลงานจิตรกรรมนามธรรมเส๎นและสี ผลงานของวาซิลี คันดิน สกี 
ระหวํางปี ค.ศ. 1910 - 1922 เพื่อน้าข๎อมูลมาสร๎างสรรค๑และพัฒนาเป็นผลงานในแบบของผู๎วิจัย  

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 22 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมนามธรรมในประเด็นแนวคิด การจัดองค๑ประกอบ ชุดสี และเทคนิคการระบายสี ผลงาน

ของวาซิลี คันดินสกี ระหวํางปี ค.ศ.1910 –1922   
 2. เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมนามธรรมเส๎นและสีผลงานของ วาซิลี  คันดินสกี ระหวํางปี ค.ศ.1910 -1922 ด๎วยสี
อะคริลิกบนผ๎าใบ  
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษา เรื่อง จิตรกรรมนามธรรมเส๎นและสีผลงานของ วาซิลี คันดินสกี ระหวํางปี ค.ศ. 

1910-1922  เป็นการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค๑ โดยการวิเคราะห๑ภาพผลงาน โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ
นามธรรมเส๎นและสี  ในชํวงเวลาดังกลําวเพื่อศึกษาในประเด็น แนวคิด การจัดองค๑ประกอบ ชุดสี เทคนิคการระบายสี ตาม
วัตถุประสงค๑ที่ได๎ก้าหนดไว๎ น้าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑ (Analytical Description) ผู๎วิจัยจะน้าผลการศึกษามา
พัฒนา สร๎างสรรค๑จิตรกรรมนามธรรม เส๎นและสี  โดยมีวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้

1. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผลงานจิตรกรรมของวาซิลี  คันดินสก ี
2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสังเกตแบบมีโครงสร๎าง แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง 
3. การเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยการสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญ โดยใช๎เทคนิคเดฟายประยุกต๑ 
4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎คําร๎อยละ และคําเฉลี่ย รํวมกับการวิเคราะห๑เชิงพรรณนา 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 แนวความคิดมีสํวนประกอบที่ใช๎มากที่สุด คือ ทิวทัศน๑ และภูเขาโขดหิน รองลงมาคือ พืช อาคาร มนุษย๑ และสัตว๑ 
ซึ่งมีความสอดคล๎องในการแสดงออกของเส๎นและสี ใช๎เส๎นที่มากขึ้นจากเดิม แสดงโดยการตัดทอน รูปทรงที่ประทับใจจาก
ธรรมชาติ ทิวทัศน๑ที่ได๎พบเจอ จากภูเขา โขดหิน พืช  คน และสัตว๑ ลักษณะทําทางการแสดงออก ควรเพิ่ม เติมลักษณะ
เฉพาะตัว ศิลปินใช๎ความรู๎สึกภายในที่ประทับใจตํอทิวทัศน๑ มาสร๎างสรรค๑ผลงาน โดยมีความเช่ือวําคุณคําที่แท๎จริงของศิลปะ
มิใชํเป็นคุณคําทางเรื่องราวหรือเนื้อหามิได๎เป็นสํวนส้าคัญตํอการก้าหนดคุณคําของศิลปะ สอดคล๎องกับบทความของ  
อารี สุทธิพันธุ๑ (2529, น.213) ที่กลําววํา ศิลปะนามธรรม แปลวํา “มโนศิลป์” ศิลปะนามธรรม ที่มีความหมายถึงแบบอยําง
ของทัศน๑ศิลป์ ท่ีเกี่ยวข๎องจิตใจ แสดงความรู๎สึกของมนุษย๑ตํอธรรมชาติแวดล๎อม ถํายทอดเป็นรูปภาพ  จะมีลักษณะเป็นสองมิติ 
หรือสามมิติ  และสํวนใหญํจะไมํพรรณนาเรื่องราวตามความเป็นจริง รวมเรียกวํา นามธรรม แปลวํา การเข๎าใจ ดึง สกัด เลือก 
คัด ตัดทอน สิ่งที่เดํน สิ่งท่ีส้าคัญๆ จากวัตถุที่เราได๎เห็น หรือจากความรู๎สึก เพื่อเป็นสื่อรํวมกันในการแสดงความรู๎สึกของมนุษย๑ 
วาซิลี คันดินสกี ใช๎การตัดทอดรูปทรง ให๎เป็นรูปทรงอิสระ จากความรู๎สึกภายในไมํไตรํตรองแบบรวดเร็วฉับพลัน ซึ่งสอดคล๎อง
กับสวนศรี ศรีแพงพงษ๑  (2534, น.38) ที่กลําววํา การแสดงทางศิลปะที่รู๎จัก ทอน รูปทรง และสื่ออยํางเสรีที่สุดตามอารมณ๑ไมํ
มีทฤษฎีหรือกฎเกณฑ๑ใดมาบังคับไมํมีขอบเขตจ้ากัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ศิลปะกลุํมใดกลุํมหนึ่ง ศิลปะกลุํ มนี้ต๎องการที่จะ
แสดงอารมณ๑อันรุนแรงที่มีภายในออกมาปรากฏให๎เห็นโดยมีการบิดผันธรรมชาติ ไมํค้านึงความเป็นจริงสีที่ใช๎สดใสรุนแรงเส๎น
จะต๎องใช๎พลังอยํางฉับพลันรูปทรงท่ีปรากฏถูกเปลี่ยนแปลงจนบางครั้งอาจเหลือเพียงเค๎าโครง 

การจัดองค๑ประกอบใช๎มาก คือ การจัดภาพโดยไมํมีหลักการ รองลงมาจัดภาพแผํกระจายทั่วทั้งภาพ และให๎
ความรู๎สึกเคลื่อนไหวปานกลาง โดยการใช๎เส๎นที่ได๎จากสํวนประกอบของทิวทัศน๑มาใช๎ในการจัดภาพ ตามอารมณ๑ความรู๎สึก
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สํวนตัว และใช๎เส๎นเป็นตัวก้าหนดรูปรํางรูปทรงและอารมณ๑ความรู๎สึก ซึ่งสอดคล๎องกับ  ชะลูด นิ่มเสมอ (2531, น.29) ที่กลําววํา 
เส๎นแสดงความรู๎สึกได๎ทั้งด๎วยตัวของมันเอง และด๎วยการสร๎างรูปทรงตํางๆ ล๎วนแล๎วเป็นหัวใจส้าคัญของการแสดงออก และยัง
สอคล๎องกับ พีระพงษ๑ กุลพิศาล (2546, น.91) ที่กลําววํา เส๎นคือ จุดที่ตํอเนื่องกันอยํางไมํมีที่สิ้นสุด  ความหมายนี้ให๎ความรู๎สึก
วําเส๎นมีพลังอยํางไมํมีที่สิ้นสุด เหตุที่เส๎นบํงบอกถึงทําทางได๎ ก็เพราะถูกสร๎างสรรค๑ขึ้นมาด๎วยทําทาง อีกประการหนึ่งเส๎น
อาจจะหมายถึงทิศทางได๎ ความรู๎สึกเกี่ยวกับเส๎นซํอนอยูํในการจัดรูปทรงเหลํานั้นน่ันเอง     

ชุดสีที่ใช๎มาก คือ สีขาว รองลงมาสีด้า สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีน้้าเงิน สีฟูา สีส๎ม สีน้้าตาล และสีมํวง ซึ่งมีการใช๎
หลักการเดียวกันในการจัดองค๑ประกอบของภาพ ไมํอาศัยหลักการจัดภาพ  ให๎ภาพแผํกระจายทั่วทั้งภาพ เว๎นพื้นที่ให๎สีได๎ลื่น
ไหล ผสมผสานเข๎าหากันได๎หมดดี เป็นอิสระ มีการจัดวางสี ให๎สีที่คําน้าหนักตํางกันมาวางใกล๎กัน เพื่อเน๎นให๎เกิดจุดสนใจ และ
มีการใช๎สีแบบไลํน้้าหนักจากเข๎มสุดไปหาสีขาว และเป็นสีที่เกิดจากความรู๎สึกสํวนตัวไมํเหมือนจริงตามธรรมชาติและไมํมี
รูปแบบตายตัว ซึ่งสอดคล๎องกับ พีระพงษ๑ กุลพิศาล (2546, น.81) ที่กลําววํา ส้าหรับศิลปินจะสนใจในแงํของความรู๎สึก 
มากกวําเหตุผลทางวิทยาศาสตร๑และสอดคล๎องกับอารี สุทธิพันธุ๑ (2528, น.216) ที่กลําววําผลงานของคันดินสกี มีความเช่ือ
เกี่ยวกับศิลปะวํา “จิตรกรรมทุกชนิดความส้าคัญอยูํที่สี และรูปทรง (Colour & From) สีมีความส้าคัญมาก ให๎ความรู๎สึกตํอ
อินทรีย๑ ท้ังผู๎สร๎างหรือศิลปินและผู๎ดูงานศิลปะ  

เทคนิคการระบายสีทีใ่ช๎มาก คือ การระบายสีแบบเรียบกลมกลืน รองลงมา การระบายสีแบบทิ้งรอยแปรงของพูํกัน 
การระบายสีแบบลบขอบ การระบายสีโดยใช๎เส๎นทับสีที่ใช๎ในการรํางภาพ การระบายสีขอบคมและการระบายสีเป็นจุด โดย
นิยมใช๎เทคนิคการระบายสีเรียบกลมกลืน ใช๎เพื่อก้าหนดรูปรํางรูปทรงและสี เพื่อจัดวางต้าแหนํง จะตามด๎วยเทคนิคการระบาย
สีแบบท้ิงรอยแปรงของพูํกัน เพื่อเน๎นให๎เกิดการเคลื่อนไหวของสี จากน้ันจะใช๎เทคนิคการระบายสีลบของเพื่อไมํใช๎สีมีความเป็น
วัตถุตัดกันชัดเจนมากเกินไป ใช๎เทคนิคการระบายสีโดยใช๎เส๎นทับสีที่ใช๎ในการรํางภาพจะใช๎เส๎นสีด้า ขีดลากเป็นเส๎นเน๎นให๎เกิด
รูปรํางรูปทรงและเกิดการเคลื่อนไหว ใช๎เทคนิคการระบายสีขอบคมและ การระบายสีเป็นจุดไมํมากเพียงเพื่อเน๎นให๎เกิดจุด
สนใจเล็กน๎อย ตามล้าดับ การระบายสีเรียบกลมกลืน การระบายสีทิ้งรอยแปรงของพูํกัน ควรเพิ่มเติมเรื่องของการฝึกฝน ให๎
เกิดความช้านาญในการใช๎พูํกัน และการหาเทคนิคใหมํๆมาใช๎เพื่อการพัฒนาสร๎างสรรค๑รูปแบบใหมํ ๆ ในรูปแบบของผู๎วิจัยเอง 
 การน้าแนวความคิดในการท้างานจิตรกรรม เส๎นและสีผลงานของ วาซิลี คันดินสี ระหวํางปี ค.ศ.1910-1922 มาใช๎
เป็นแบบอยํางในการสร๎างเป็นผลงานท่ีเกิดจากอารมณ๑และความรู๎สึกสํวนตัว ท่ีเกิดความประทับใจจากรูปทรงธรรมชาติ ผู๎วิจัย
ได๎สร๎างผลงานครั้งที่ 1 จ้านวน 4 ช้ิน และได๎น้าไปให๎ผู๎เช่ียวชาญท้าการแนะน้า และน้าค้าแนะน้ามาพัฒนาสร๎างสรรค๑เป็น
ผลงานจากค้าแนะน้าอีก 2 ช้ินพบวํา  

ผลงานสร๎างสรรค๑ช้ินที่ 1 ช่ือ Study for Composition 3 ขนาด 100 x 80 ซม. ใช๎แนวความคิดที่เกี่ยวกับรูปทรง
จากธรรมชาติเป็นสํวนประกอบ ทิวทัศน๑ ภูเขาโขดหิน พืช อาคาร มนุษย๑ และสัตว๑ ซึ่งสํวนประกอบทั้งหมดนี้ ใช๎การวาดโดย
การตัดทอนรูปทรงอิสระ จากความรู๎สึกภายในมีความประทับใจท่ีมีตํอทิวทัศน๑ ไมํไตรํตรองแบบรวดเร็วฉับพลัน ไมํเหมือนจริง
เพียงแตํอาศัยรูปรํางของสํวนประกอบทิวทัศน๑เป็นแรงบันดาลใจ น้าเสนอเป็นเส๎นใช๎เส๎นเป็นสัญลักษณ๑แทนวัตถุธรรมชาติและ
ในภาพใช๎เส๎นยาว เส๎นสั้น เพื่อให๎ภาพมีการเคลื่อนไหวหลากหลายทิศทาง ใ ช๎สีเป็นสื่อถึงอารมณ๑ความรู๎สึก เป็นสีที่ศิลปิน
ก้าหนดขึ้นเองไมํเหมือนธรรมชาติ แบบของจิตรกรรมนามธรรม ประเมินคุณภาพแล๎วอยูํในระดับที่สอดคล๎องมากที่สุด 

ผลงานสร๎างสรรค๑ช้ินท่ี 2 ช่ือ Red Stroke  ขนาด 100 x 80 ซม. ใช๎แนวความคิดที่เกี่ยวกับรูปทรงจากธรรมชาติเป็น
สํวนประกอบ ทิวทัศน๑ ภูเขาโขดหิน พืช อาคาร มนุษย๑ และสัตว๑ ซึ่งสํวนประกอบทั้งหมดนี้ ใช๎การวาดโดยการตัดทอนรูปทรง
อิสระ จากความรู๎สึกภายในมีความประทับใจที่มีตํอทิวทัศน๑ ไมํไตรํตรองแบบรวดเร็วฉับพลัน  ไมํเหมือนจริงเพียงแตํอาศัย
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รูปรํางของสํวนประกอบทิวทัศน๑เป็นแรงบันดาลใจ น้าเสนอเป็นเส๎น ใช๎เส๎นเป็นสัญลักษณ๑แทนวัตถุธรรมชาติและใช๎สีเป็นสื่อถึง
อารมณ๑ความรู๎สึก ใช๎สีเปิดพื้นที่อิสระมากขึ้น ให๎วัตถุกระจายกันมากขึ้นและใช๎เส๎นสีแดงลากผํานกลางภาพเพื่อให๎เกิดการการ
เคลื่อนไหวของภาพ ประเมินคุณภาพแล๎วอยูํในระดับที่สอดคล๎องมากที่สุด 
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จิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้างสะท้อนในน้ า  
ผลงานของปอล ซียัค ระหว่างปี ค.ศ. 1863–1935 

Pointillistic Paintings of Buildingscape Reflected on Water of Paintings  
by Paul Signac during  1863 –1935 

 

รัชพล ธัชรัตนสริ*ิ รศ.พีระพงษ๑  กุลพิศาล** รศ.สมชาย  พรหมสุวรรณ*** รศ.ประไพ วีระอมรกุล***        
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาผลงานจิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าในประเด็น
กลวิธีแต๎มสี ชุดสี และการจัดภาพ และ 2) สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้า
ผลงานของปอล ซียัค ระหวํางปี ค.ศ.1863–1935 ด๎วยสีอะคริลิกบนผ๎าใบ กลุํมตัวอยําง คือ ผลงานจิตรกรรมของปอล ซียัค 
จ้านวน 6 ภาพ คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎ในงานวิจัย ได๎แกํ แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสังเกตมีโครงสร๎างผลงาน
การสร๎างสรรค๑ แบบสัมภาษณ๑มีโครงสรา๎ง แบบประเมินคุณภาพผลงานสร๎างสรรค๑ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อย
ละ และมาตรวัดของลิเคอร๑ท 

ผลการวิจัยพบวํา 
จิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้า และการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมผสานจุดสีภาพ

ทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าผลงานของปอล ซียัค ระหวํางปี ค .ศ.1863–1935  กลวิธีแต๎มสีที่ใช๎มากเป็นอันดับแรก คือ 
แนวนอนสั้น รองลงมาคือ แนวนอนยาวจุด ชุดสีใช๎มากเป็นอันดับแรกคือ สีน้้าเงิน รองลงมาคือ สีขาว สีเหลือง สีส๎ม สีมํวงน้้าเงิน 
สีมํวง สีเขียว เป็นหลัก และการจัดภาพอันดับแรกใช๎แบบแสดงระยะหน๎า ระยะกลาง ระยะหลัง รองลงมาคือ การจัดแบบ
สมดุลแบบซ๎าย-ขวาไมํเหมือนกัน และเส๎นขอบฟูาอยูํเหนือกึ่งกลางภาพ   

ค าส าคัญ: ผสานจุดสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้า 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to study the pointillist paintings of water reflection of 
buildings landscape created by Paul Signac During 1863-1935 AD. in terms of painting, colour set, and 
composition and 2) to create the pointillist paintings of water reflection of buildings landscape with acrylic 
on canvas based on the uncovered theory. The sample included 6 of the paintings of Paul Signac 
obtained through purposive random sampling. The research instruments involved Grid table analysis, 
structured observation checklist, structured interview and painting quality assessment form. Data were 
statistically analyzed in percentage and mean. 
 

*นักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
** อาจารย๑ที่ปรึกษาหลกั สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
***อาจารย๑ที่ปรกึษารํวม สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
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 The findings revealed as follows. 
 1) Most of the pointillist paintings of water reflection of buildings landscape created by Paul 
Signac employed short horizontal painting followed by long horizontal painting. The colours mostly used 
referred to blue followed by white, yellow, orange, blue-violet, violet and green. The preferable 
composition used in the paintings delineated front distance, middle distance, and back distance followed 
by asymmetrical composition, and horizon in the middle of the paintings. 
  2) The created pointillist paintings of water reflection of buildings landscape with acrylic on 
canvas based on the uncovered theory adopted short horizontal painting followed by long horizontal 
painting. The colours mostly used referred to blue followed by white, yellow, orange, blue-violet, violet 
and green. The painter used distance composition mostly followed by asymmetrical composition, and 
horizon in the middle of the paintings. 
  Key words: Pointillism, Landscape, Water Reflection of Building 
 

บทน า 
ชํวงต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 19 การแสดงออกทางศิลปกรรมมีแนวทางใหญํๆ อยูํสองแนว คือ ลัทธิคลาสสิกใหมํ  (Neo 

classic) และลัทธิจินตนิยม (Romantic) ซึ่งแยกความแตกตํางจากกันได๎ยาก เนื่องจากอยูํในชํวงเวลาทับซ๎อนกันด๎วย ศิลปิน
ลัทธิคลาสสิกใหมํ สนใจเนื้อหาและเรื่องราว อารมณ๑ความรู๎สึกโดยน้ารูปลักษณะและเนื้อหามาจากศิลปกรรมกรีกและโรมัน
สมัยโบราณ ซึ่งมีแนวคิดค๎นหาความงามสูงสุดบนพื้นฐานของความสมบูรณ๑แบบของธรรมชาติ  และสอดคล๎องกับอุดมคติของ
พวกเขา โดยแสดงสํวนตําง ๆ อยํางชัดเจน และแสดงสมดุลแบบนิ่งเงียบมั่นคง สํวนลัทธิจินตนิยมไมํได๎สนใจความเหมือนจริง
เทํานั้นยังสนใจการเน๎นอารมณ๑ความรู๎สึกในผลงานด๎วย มีความหลากหลายลักษณะเพราะศิลปินมีอิสระในการแสดงออกสิ่ง
ส้าคัญก็คือ เป็นการแสดงออกจากประสบการณ๑ที่ศิลปินได๎ประสบมาและ เป็นประสบการณ๑ที่นําตื่นเต๎นเร๎าใจมาก  
 จนถึงกลางคริสต๑สตวรรษที่19 ศิลปินรุํนใหมํกลุํมหนึ่งมีความสนใจในการแสดงออกในแบบเหมือนธรรมชาติ หรือ
แบบเหมือนจริงที่เรียกกันวํา ศิลปะแบบเหมือนจริง เป็นศิลปะที่ไมํซับซ๎อนมีเนื้อหาสาระที่ปรากฏเดํนชัด แตํผู๎สร๎างและผู๎ชม
ต๎องมีความรู๎เรื่องที่ศิลปินน้ามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงานนั้นด๎วย เชํน ภาพคน ภาพสัตว๑ เป็นศิลปะที่ไมํต๎องใช๎ความคิดที่
สลับซับซ๎อนในการดูภาพ เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่ปรากฏชัดเจน แตํศิลปินและผู๎ชมต๎องมีความรู๎ในเรื่องนั้นๆ ด๎วย การ
พิจารณาจะดูที่ความงามที่เหมือนจริง ความถูกต๎องตามหลักการเหมือนจริง เนื้อหาสาระที่เป็นความจริง มีอารมณ๑ และให๎
ความรู๎สึก เชํน  การแสดงออกถึงความสุข ความทุกข๑ ความกังวล ความสดช่ืน เป็นต๎น ผู๎ดูไมํจ้าเป็นต๎องสร๎างจินตนาการก็
สามารถเข๎าใจในความงามนั้นๆ ได๎ทั้งนี้เพราะขณะนั้นวิชาวิทยาศาสตร๑มีความก๎าวหน๎ามาก โดยเฉพาะการศึกษาค๎นคว๎าทาง
กายภาพของสิ่งตํางๆในโลกนี้เมื่อนักวิทยาศาสตร๑ได๎เปิดเผยทฤษฎีแสงอาทิตย๑ก็มีผลท้าให๎มีลัทธิประทับใจ และลัทธิประทับใจ
ยุคหลัง และลัทธิประทับใจใหมํ เกิดขึ้นตามมา  
 ลัทธิประทับใจ เป็นขบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นในศตวรรษท่ี 19 ซึ่งเริ่มต๎นจากการรวมตัวกันอยํางหลวม ๆ ของจิตรกร
ทั้งหลายที่มีนิวาสถานอยูํในกรุงปารีส พวกเขาเริ่มจัดแสดงงานศิลปะในชํวงทศวรรษที่ 1860 ช่ือของขบวนการนี้มีที่มาจาก
ภาพวาดของโคลด โมเน (Claude Monet) ที่มีช่ือวํา Impression, Sunrise ("Impression, soleillevant" ในภาษาฝรั่งเศส) 
และนักวิจารณ๑ศิลปะนามวําหลุยส๑ เลอรัว (Louis Leroy) ก็ได๎ให๎ก้าเนิดค้าค้านี้ขึ้นมาอยํางไมํตั้งใจในบทวิจารณ๑ศิลปะเชิงเสียดสี  
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ซึ่งตีพิมพ๑ในหนังสือพิมพ๑ Le Charivari อิทธิพลของ ลัทธิประทับใจ ได๎ขยายออกจากวงการศิลปะไปสูํดนตรีและวรรณกรรม 
ลักษณะการวาดภาพแบบลัทธิประทับใจคือการใช๎พูํกันตวัดสีสดๆและสวําง สํวนประกอบของภาพแผํกระจาย เน๎นคุณภาพของ
แสง ที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เนื้อหาของภาพเป็นเรื่องธรรมดา ๆ และมีมุมมองที่พิเศษ 
 จิตรกรแนวลัทธิประทับใจได๎ฉีกกรอบการวาดที่มาตั้งแตํอดีต พวกเขาจึงได๎ช่ือวําเป็นพวกขบถ พวกเขาได๎วาดภาพ
จากสิ่งท่ีอยูํตรงหน๎าในป๓จจุบันให๎ดูประหลาดและไมํสิ้นสุดส้าหรับสาธารณชนที่มาดูงานของพวกเขามักวาดแนวนี้ปฏิเสธที่จะ
น้าเสนอความงามในอุดมคติ และมองไปยังความงามที่เกิดจากสิ่งสามัญแทน พวกเขามักจะวาดภาพกลางแจ๎ง มากกวําในห๎อง
สตูดิโอ อยํางท่ีศิลปินท่ัวไปนิยมกัน เพื่อท่ีจะลอกเลียนแสงท่ีแปรเปลี่ยนอยูํเสมอในมุมมองตําง ๆ ภาพวาดแบบ ลัทธิประทับใจ 
ประกอบด๎วยการตวัดพูํกันเป็นเส๎นสั้น ๆ ของสีซึ่งไมํได๎ผสมหรือแยกเป็นสีใดสีหนึ่ง ซึ่งได๎ให๎ภาพที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมี
ชีวิตชีวา พื้นผิวของภาพวาดนั้นมักจะเกิดจากการระบายสีแบบหนา ๆ ซึ่งท้าให๎พวกเขาแตกตํางจากนักเขียนยุคเกําที่จะเน๎น
การผสมผสานสีอยํางกลมกลืนเพื่อให๎ผู๎อื่นคิดวําก้าลังมองภาพวาดบนผืนผ๎าใบให๎น๎อยที่สุด องค๑ประกอบของลัทธิประทับใจ   
ยังถูกท้าให๎งํายและแปลกใหมํ และจะเน๎นไปยังมุมมองแบบกว๎าง ๆ มากกวํารายละเอียด ลัทธิประทับใจ ได๎พัฒนาไปสูํรูปแบบ
งานศิลปะที่มีลีลาตํางจากเดิม ซึ่งนักประวัติศาสตร๑ศิลป์เรียกวํา “ลัทธิประทับใจยุคหลัง”ศิลปินกลุํมนี้ไมํยอมรับความเช่ือที่วํา 
“การวาดภาพแสดงรายละเอียดโดยเลียนแบบธรรมชาติตามความเป็นจริงคือจุดมุํงหมายอันแท๎จริงของจิตรกรรม” ศิลปินกลุํมนี ้ 
ไมํนิยมการลอกเลียนแบบ แตํพยายามสร๎างรูปทรงและบรรยากาศให๎มีความสัมพันธ๑กลมกลืนกัน มีการตัดทอนรูปทรงให๎งําย 
ภาพจะกระตุ๎นให๎เกิดความรู๎สึกแสดงมิติของระยะใกล๎-ไกลเชิงบรรยากาศ 
 ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาผลงานจิตรกรมผสานจุดสีของศิลปินลัทธิประทับใจใหมํ ที่มีพัฒนาการตํอจากลัทธิ
ประทับใจยุคหลังดังกลําวเพื่อเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับการวิจัยสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพทิวทัศน๑ผสานจุดสี ซึ่งมีการน้าความรู๎
ทางวิทยาศาสตร๑มาใช๎กับการวาดภาพมากขึ้นด๎วยการสร๎างสรรค๑ผลงานเป็นแสงสีระยิบระยับเกิดเป็นการผสมสีด๎วยตา 
การค๎นพบธรรมชาติของแสงทางวิทยาศาสตร๑ ท้าให๎รู๎วําแสงเป็นพลังงานและอนุภาค ในการน้าไปสูํแนวคิดและทฤษฎีการสร๎าง
ผลงานจิตรกรรมแบบผสานจดุสดี๎วยวิธีแตะแต๎มหรือจุดสีสด ๆ ลงบนพ้ืนภาพโดยไมํท้าลายความสดบริสทุธ์ิของสีนั้นโดยไมํผสม
กันกํอน เป็นการใช๎สีสดทั้ง 12 สี ในวงสีโดยไมํฆําสีด๎วยเทาหรือด้า หรือสีตรงข๎ามสีจึงดูมีประกายสุกปลั่งและพรํามัวสลับกัน 
มากกวําท่ีจะผสมสีลงในจานสี 
 ปอล ซียัค (Paul Signac) เชื่อในทฤษฎีของล็อคเคนรูด ที่กลําววํา “การผสมสีในดวงตาจะได๎สีทีส่วํางสดใสยิ่งกวํา
การผสมสบีนจานส”ี เทคนิคการท้างานท่ีโดดเดํนของปอล ซียคั แตกตํางจากศลิปินอ่ืนเพราะปอล ซยีัค สนใจหลักการผสานจุด
สีตามทฤษฏีวภิาคนิยมมาก ซึ่งทฤษฏี คล๎ายกับกระบวนการพิมพ๑ภาพสี่สี (CMYK) ที่มีระเบียบแบบแผนและ คิดค้านวณอยําง
ระมัดระวัง มองเห็นเป็นโครงสร๎างอยํางมีเอกภาพ 
 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าผลงานของปอล ซียัค พบวํา ในปีแรก ๆ ของคริสต๑ศตวรรษที่ 20 ปอล ซียัค เริ่มให๎ความสนใจ
กับการวาดภาพสิ่งกํอสร๎างริมฝ๓่งน้้า เขาวาดภาพทิวทัศน๑ในเทรอ-ดาม-เดอ-ลา-การ๑ดที่มาร๑เชย โบสถ๑ซานตา มาเรียเดลลาซาลูท
ริมคลองแกรนด๑ที่เวนิส ประภาคารที่เบียริช เมืองลาโรแชลและอําวแซงต๑โทรเปซ๑ เมื่อมองเหนือน้้าเข๎าใจวําปอล ซียัค คงจะใช๎
เรือลํองไปในน้้าเพื่อมองเนื้อหาที่เหมาะสมเชํนเดียวกับโดบีญีและโมเน จึงสามารถมองเห็นและวาดเงาสะท๎อนของสีบนน้้าได๎
แนวปฏิบัติของปอล ซียัค  คือ “ความเรียบงํายแหํงทัศนธาตุน้าไปสูํสีสันพรํางพราย” จากข๎อมูลและเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาและสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมผสานจุดส ีภาพสิ่งกํอสร๎างริมน้้าผลงานจิตรกรรมของปอล ซียัค ด๎วยสีอะคริลิค 
บนผ๎าใบ 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมผสานจุดสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าในประเด็นกลวิธีแต๎มสี ชุดสี และ

การจัดภาพ ผลงานของปอล ซียัค ระหวํางป ีค.ศ. 1863-1935   
 2. เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมผสานจุดสีภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าผลงานของปอล ซียัค ระหวําง
ปี ค.ศ.1863-1935 ด๎วยสีอะคริลิคบนผ๎าใบ 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษากลวิธีการแต๎มสี  ชุดสี  และการจัดภาพ  ในงานจิตรกรรมผสานจุดสีภาพทิวทัศน๑สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้า : 

กรณีศึกษาผลงานจิตรกรรมของปอล ซียัค ระหวํางปี ค.ศ.1865-1935 ผู๎วิจัยมีวิธดี้าเนินการวิจัย ดังนี ้
1.  ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลจากเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกีย่วข๎อง 
2.  กลุํมตัวอยํางคือ ผลงานจิตรกรรมของปอล ซียัค จ้านวน  6 ภาพ คัดเลือกโดยวิธีการสุํมแบบเจาะจง โดยได๎รับ

การรับรองจากอาจารย๑ที่ปรึกษา 
3.  สร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบวิเคราะห๑ตารางกริดแบบสังเกตแบบมีโครงสร๎างผลงานสร๎างสรรค๑ ครั้งที่ 1 

และครั้งท่ี 2 และแบบประเมินคุณภาพ 
4.  การเก็บรวบรวมข๎อมูลแบบเดลฟายประยุกต๑ (Delphi Applied Technique) โดยการสอบถามผู๎เช่ียวชาญ

จ้านวน 3 ทําน 
5.  วิเคราะห๑ข๎อมูลสรุปผลประเด็นที่ท้าการศึกษาและสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมจ้านวน 4 ภาพ แล๎วน้าผลงาน

จิตรกรรมไปพบผู๎เช่ียวชาญ จ้านวน 3 ทํานเพื่อรับข๎อเสนอแนะและท้าการประเมินคุณภาพผลงานสร๎างสรรค๑ ครั้งท่ี 1 
6.  น้าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงเพื่อสรา๎งสรรค๑ผลงานจิตรกรรมครั้งท่ี 2 จ้านวน 2 ภาพแล๎วน้าผลงานจิตรกรรมไปพบ

ผู๎เชี่ยวชาญ จ้านวน 3 ทําน เพื่อรับข๎อเสนอแนะและประเมินผลงานวิจัยหลังการพัฒนา 
 

สรุปและอภิปรายผล 
            การศึกษาผลงานจิตรกรรมผสานจดุสี ภาพทิวทัศน๑ สิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าผลงานของปอล  ซียัค ระหวํางปี ค.ศ. 
1863–1935 สามารถสรุปและอภปิรายผลได๎ดังนี ้

กลวิธีการแต๎มสี พบวํา ปอล ซียัคใช๎ทั้งหมด 11 กลวิธี ได๎แกํ แนวนอนยาว  แนวนอนสั้น แนวตั้งยาว แนวตั้งสั้น จุด 
แนวเฉียงขวา แนวเฉียงซ๎าย แนวนอนปลายแหลม แนวตั้งปลายแหลม แนวเฉียงขวาปลายแหลม และแนวเฉียงซ๎ายปลายแหลม 
ที่ใช๎มากที่สุดพบในทุกภาพคือ แนวนอนยาว แนวนอนสั้นในสํวนของท๎องฟูา ผืนน้้า อาคารบางสํวน เงาตกทอดในน้้าของ
ท๎องฟูา อาคาร รองลงมาเป็นการใช๎กลวิธีการแต๎มสีแนวตั้งยาว แนวตั้งสั้น  แนวเฉียงซ๎าย แนวเฉียงขวา ใช๎ในสํวนของต๎นไม๎ 
พุํมไม๎สนามหญ๎าที่อยูํริมสระน้้า การแต๎มสีโดยใช๎จุดในสํวนรายละเอียดของอาคาร ต๎นไม๎ พุํมไม๎สนามหญ๎าตามซอกมุมตําง  ๆ 
กลวิธีอ่ืน ๆ ก็น้ามาใช๎ในสํวนตําง ๆ ของภาพครบทุกกลวิธี ซึ่งปอล ซียัค ได๎รับแรงบันดาลใจจากการค๎นคว๎าเกี่ยวกับทฤษฎีของ
แสงอาทิตย๑ของเซอรา อยํางละเอียดจริงจังด๎วยความสนใจและสร๎างงานจิตรกรรมตามแนวทางลัทธิประทับใจใหมํอยํางมุํงมั่น
และทุํมเทผสานสัมพันธ๑ระบายสี ผํานกลวิธีศิลปะในผลงานประสานอนุภาคของสี ตามหลักทฤษฏีทางฟิสิกส๑ที่วํา แสงคือ
อนุภาคของสี สอดคล๎องกับพีระพงษ๑ กุลพิศาล (2554) ระบุวําตามกฎการระบายสีชิดกันของเชฟเรลและแผนภูมิสีของ ออก
เดน รูด ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา สีคูํตรงข๎ามของแตํละสีเกี่ยวข๎องกับกฎแหํงการขัดแย๎งกันของสี ปอล ซียัค  ยังมีการพัฒนารอยพูํกัน
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ไปสูํการแต๎มสีเป็นจุดเล็ก ๆ ด๎วยสีสดใสโดยไมํเกลี่ยสี จะปลํอยให๎จุดสีที่แต๎มไว๎อยํางพราวแพรวเกิดการผสานผสมกันใน
ดวงตาผู๎ดู สอดคล๎องกับโกศล พิณกุล (2543) ที่กลําววําการแสดงรํองรอยพูํกันตามที่ผู๎สร๎างงานแสดงออกบํงช้ีให๎เห็น
ความสามารถของผู๎สร๎างงานท่ีมีลักษณะเดํนเฉพาะตัว จึงมีความส้าคัญและเป็นแนวทางการสร๎างงาน วําจะให๎ผลงานออกมาใน
ลักษณะใดซึ่งเป็นตัวบอกถึงบุคลิกของผู๎สร๎างงานท่ีสามารถสร๎างงานได๎สอดคล๎องกับเทคนิคได๎อยํางเหมาะสม 

การใช๎ชุดสี พบวํา ปอล ซียัค ใช๎ชุดสีทั้งหมด 13 สีได๎แกํ เหลือง  ส๎ม-เหลือง  ส๎ม  ส๎ม-แดง  แดง  มํวง-แดง  มํวงมํวง-
น้้าเงิน  น้้าเงิน  เขียว-น้้าเงินเขียว  เขียว-เหลือง  ขาวโดยใช๎สีน้้าเงินมากที่สุดในสํวนของท๎องฟูา ผืนน้้า เงาตกทอดในน้้าของ
ท๎องฟูา รองลงมาเป็นสีมํวง มํวง-น้้าเงิน  เขียว-น้้าเงิน เขียว  เขียว-เหลือง ในสํวนของท๎องฟูา ผืนน้้า ต๎นไม๎ พุํมไม๎ สนามหญ๎า 
เงาตกทอดในน้้าของท๎องฟูา ต๎นไม๎ พุํมไม๎ สนามหญ๎า ตลิ่ง โดยใช๎สีขาวแตะแต๎มสร๎างแสงสะท๎อนบนผิวน้้า สํวนสีอื่น  ๆ ก็
น้ามาใช๎ในสํวนตํางๆของภาพครบทุกสี  

การจัดภาพ พบวํา ปอล ซียัค ใช๎การจัดภาพแบบแสดงระยะครบทั้ง 3 ระยะ คือระยะใกล๎ ระยะกลาง ระยะไกล ของ
ทุกภาพ นอกจากนั้นยังบอกต้าแหนํงเส๎นขอบฟูาวําอยูํต่้ากวํากึ่งกลางภาพ อยูํกึ่งกลางภาพ หรืออยูํเหนือกึ่งกลางภาพและความ
สมดุลแบบซ๎าย–ขวา ไมํเหมือนกัน หรือความสมดุลแบบซ๎าย–ขวาเหมือนกัน–เทํากัน มาเป็นหลักในการจัดภาพด๎วย และใช๎
โครงสร๎างในสํวนของรูปทรงวัตถุบนพ้ืนภาพ โดยเน๎นให๎เดํนชัดกวําลัทธิประทับใจ สอดคล๎องกับวิรุณ ตั้งเจริญ (2535) ที่กลําว
วํารูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมท่ีมองเห็นไปสูํรูปทรงและโครงสร๎างใหมํบนผืนภาพ ด๎วยการตัดทอนและสร๎างรูปทรงให๎
ดูงํายขึ้น โดยใช๎โครงสร๎างเรขาคณิตเข๎ามาชํวยกรายๆ 

การสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมผสานจุดสี ภาพสิ่งกํอสร๎างสะท๎อนในน้้าผลงานจิตรกรรมของปอล ซียัค  ระหวํางปี 
ค.ศ.1863 – 1935 ด๎วยสีอะคริลิกบนผ๎าใบ ของผู๎วิจัยในประเด็น  กลวิธีการแต๎มสี โดยเพิ่มรายละเอียด ไมํใช๎เส๎น ขอบไมํคม 
ให๎ความส้าคัญของรอยแปรง ใช๎รอยแปรงให๎มาก แตํไมํใช๎รอยแปรงเทํากัน ปรับกลวิธีการแต๎มสีหลากหลายขึ้นชุดสีในภาพใช๎สี
หลากหลายสี ตามความเหมาะสมของชํวงเวลา เพิ่มน้้าหนักของแสงสี  ไมํใช๎สีขาวมากเกินไป การจัดภาพ จัดแบบให๎มีระยะ
ครบทั้ง 3 ระยะ คือระยะใกล๎ ระยะกลาง และระยะไกล  
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Impressionistic Symbolism Painting predictation of “Sala Tree” 
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บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาผลงานจิตรกรรมของโกลด โมเนํ ท่ีสร๎างขึ้นระหวํางปี ค.ศ.1840 – 1926 ใน
ประเด็นการใช๎สี และเทคนิคการระบายสี 2) สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง “ต๎นสาละ” ด๎วยกลวิธี
สีอะครีลิกบนผืนผ๎าใบ กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผลงานจิตรกรรมของโกลด โมเนํ  จ้านวน 10 ภาพ เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
แบบสังเกตมีโครงสร๎าง แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง และแบบประเมินคุณภาพผลงานสร๎างสรรค๑ โดย
การเก็บรวบรวมข๎อมูลการสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญ โดยใช๎เทคนิคเดฟายประยุกต๑ และสถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ
และคําเฉลี่ยรํวมกับการวิเคราะห๑เชิงพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวํา  
 1) ประเด็นการใช๎สีในผลงานของโกลด โมเนํ จ้านวน 10 ภาพ สีที่ใช๎มากที่สุดคือ สีเขียวแกํ รองลงมาเป็นสีเขียว
อํอน สีส๎ม สีเหลืองเลมอน สีมํวง สีเทา สีน้้าตาล สีเหลืองโอ๏ค สีฟูา สีชมพู สีน้้าเงิน สีขาว และสีแดง ตามล้าดับ ประเด็น
เทคนิคการระบายสี เทคนิคที่ใช๎มากที่สุดคือ แบบแต๎มแตะ รองลงมาเป็นแบบขีด แบบเป็นจุด แบบเกลี่ย และแบบทิ้งรอย
แปรง ตามล้าดับ 
 2) การสร๎างสรรค๑ผลงานของผู๎วิจัยประเด็นแนวคิดสื่อสัญลักษณ๑เกี่ยวกับความรักความผูกพันในครอบครัว พบวํา 
ต๎นสาละเป็นต๎นไม๎ที่มีองค๑ประกอบล้าต๎นกิ่งก๎านเถาหนามลูกผลดอกใบ มีลักษณะเป็นกลุํมก๎อนสัมพันธ๑เช่ือมประสานสื่อ
สัญลักษณ๑ถึงความรักความผูกพันความสุขสงบภายในครอบครัวได๎เป็นอยํางดี การจัดองค๑ประกอบของภาพเป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑และเปูาหมาย จัดภาพแบบเป็นกลุํมก๎อน มีระยะ มีเวลา มีมิติแสงเงา และมีสีของบรรยากาศเข๎ามาเกี่ยวข๎อง 
ประเด็นการใช๎สี ใช๎สีเขียวแกํมากท่ีสุด รองลงมาเป็นสีเขียวอํอน สีส๎ม สีเหลืองเลมอน สีมํวง สีเทา สีน้้าตาล สีเหลืองโอ๏ค สีฟูา 
สีชมพู สีน้้าเงิน สีขาว และสีแดง เทคนิคการระบายสี ใช๎แบบแต๎มแตะมากที่สุด รองลงมาเป็นแบบขีด แบบเป็นจุด แบบเกลี่ย 
และแบบท้ิงรอยแปรง ตามล้าดับ 

 ค าส าคัญ: จิตรกรรมประทับใจ จิตรกรรมสัญลักษณ๑นิยม ต๎นสาละ 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were 1) to study the painting created by Claude Monet during 1840-
1926 AD in terms of use of colours and colouring and 2 to create impressionistic symbolism painting 
entitled “Sala Tree” with acrylic on canvas. The sample included ten of Claude Monet’s paintings. The 
research instruments involved structured observation form, Grid Table Analysis Form, structured interview,  
and quality assessment form for the created paintings. Data were collected through interview using 
applied Del-phi technique and were statistically analyzed in percentage and mean. Descriptive analysis 
was also employed. 
 The findings revealed as follows. 
 1) The mostly used colours in Claude Monet’s ten paintings was green followed by light green, 
orange, lime yellow, purple, grey, brown, oak yellow, blue, pink, navy blue and white. Colouring technique 
mostly used referred to dry on dry, dash, dot, opaque colour and brush stroke. 
  2) The painting of the researcher applied family commitment concept. The Sala tree with 
connected parts among its stems, thorns, fruits and blossom which symbolized the affection in the family. 
The composition was found consistent with the objective, namely it was a unity, including distance, time, 
light and shade, and atmosphere colour. The mostly used colours in Claude Monet’s ten paintings was 
green followed by light green, orange, lime yellow, purple, grey, brown, oak yellow, blue, pink, navy blue 
and white. Colouring technique mostly used referred to dry on dry, dash, dot, opaque colour and brush 
stroke. 
  Keywords: Impressionistic Painting, Symbolism, Sala Tree 
 

บทน า 
ป๓จจุบันเป็นยุคแหํงโลกาภิวัตน๑ โลกมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอยํางรวดเร็ว ชีวิตความเป็นอยูํของมนุษย๑มีความ

สะดวกสบายก๎าวหน๎าทันสมัย แตํในทางตรงกันข๎ามสภาพสังคมกลับเสื่อมลง ผู๎คนมีความร๎อนรนเรํงรีบไร๎ความสงบรํมเย็น  มี
ความเห็นแกํตัวเอารัดเอาเปรียบแกํงแยํงชิงดีกันอยํางปราศจากสติ ไมํมีความละอายตํอบาปบุญคุณโทษ ขาดคุณธรรมน้้าใจ 
ขาดความเมตตาปราณี ขาดความเอื้ออาทรตํอกัน โดยเฉพาะอยํางยิ่งความผูกพันของคนในครอบครัวไทยซึ่งเป็นสังคมแรก
ตกต่้าจากจุดที่เคยดีงาม คํอยสลายเสื่อมคลายลงไปเรื่อย ๆ พํอ แมํ ลูก ไมํมีเวลาจะพูดจาคุยกันเป็นสํวนตัว ผู๎สูงอายุถูกละเลย 
เยาวชนถูกเลี้ยงดูแบบขาดการเอาใจใสํไร๎ซึ่งการอบรมสั่งสอน ข๎ออ๎างของพํอแมํผู๎ปกครองในสมัยป๓จจุบันก็คือไมํมีเวลา ต๎องท้า
มาหากิน ขณะเดียวกันระบบเครือญาติก็ขาดความสามัคคีกลมเกลียว นอกจากไมํใสํใจชํวยเหลือค้้าจุนกันแล๎วยังซ้้าเติมกันอีก 
สะท๎อนการลํมสลายของความผกูพันท่ีดีงามในสถาบันครอบครวัไทยอยํางยิ่ง ความจริงแล๎วเรื่องดังกลําวสามารถแก๎ไขได๎ ทั้งนี้ก็
ด๎วยวิธีน๎อมน้าเอาธรรมะขององค๑สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ๎ามาประพฤติปฏิบตัิ พยายามศึกษาพระธรรมค้าสั่งสอนให๎พอรู๎แจ๎ง
ตํอการด้ารงชีพ ไมํประมาท ไมํเบียดเบียนผู๎อื่น มีความกตัญ๒ูกตเวทีตํอบุพการีผู๎มีพระคุณ มีความสันโดษพอเพียง พอใจในสิ่ง
ที่ตนมีอยูํ มีความเมตตากรุณาเผื่อแผํเอื้ออาทรให๎กับผู๎อื่นตามอัตภาพ มีสติระลึกอยูํเสมอถึงความดีงาม เข๎าใจในเหตุและผล 
เทํานี้กเ็พียงพอแล๎วตํอการด้ารงชีวิตที่จะท้าให๎องค๑กรครอบครัวเป็นปึกแผํนแนํนหนา สามารถอยูํกันได๎อยํางรํมเย็นเป็นสุข 
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 สุดยอดของศิลปะก็คือ ศิลปะในการด้าเนินชีวิตให๎มีความสุข ทํามกลางเวลาแหํงความทุกข๑ ศิลปะของการใช๎ชีวิตให๎มี
ความสุขมี 4 ประการคือ การมองโลกในแงํดี การมีสุขภาพดี การคบหาสมาคมกับคนดี และการที่เรากระท้าความดี ทั้งสี่
ประการนี้ ถ๎าใครมีล๎วนมีความสุขกันทุกคน ใครมีคนนั้นก็สามารถมีชีวิตที่มีความสุขได๎ โดยไมํต๎องรอให๎ถึงวันเกิด ทุกๆ วันจะ
เป็นวันแหํงความสุข (ว.วชิรเมธี, 2555, น. 28) ในทางศิลปะนั้น แกํนแท๎ของศิลปะก็คือความดีงาม เพียงแตํจะสร๎างงานศิลปะ
ด๎วยวิธีการใด มีจุดมุํงหมายอยํางไร ซึ่งทุกวิธีการถ๎าเป็นงานศิลปะจริงๆ แล๎วยํอมดีงามทั้งสิ้น ในงานวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยมีความ
ประทับใจกับต๎นไม๎ชนิดหนึ่ง เป็นต๎นไม๎ที่นิยมปลูกอยูํแตํเพียงในวัดวาอารามเทําน้ัน ต๎นไม๎ชนิดดังกลําวนี้ก็คือ “ต๎นสาละ” เป็น
ต๎นไม๎ที่มีความสวยสดงดงาม รูปทรงพิสดาร องค๑ประกอบของลูกผลดอกใบวิจิตรตระการตา  มีเถาหนามเคล๎าพันเหมือนจะ
คอยปูองกันดอกผลเป็นจังหวะลดหลั่นกัน สีสันของชํอดอกดูฉูดฉาดสดใส มีลูกผลสีน้้าตาลกลมโตมากมาย เมื่อมองไปแล๎วท้า
ให๎เกิดภาพสัญลักษณ๑ นอกจากนี้ “ต๎นสาละ” ยังเป็นต๎นไม๎ที่มีความส้าคัญทางพุทธศาสนา มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข๎องกับ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าเมื่อครั้งยังทรงด้ารงพระชนม๑อยูํ คือเกี่ยวข๎องกับการประสูติ ตรัสรู๎ และปรินิพพาน นับวําเป็น
ต๎นไม๎ที่ส้าคัญ สามารถสะกดผู๎คนให๎หยุดนิ่งเพํงพิจารณาดูได๎อยํางนําอัศจรรย๑  ผู๎วิจัยจึงน้า “ต๎นสาละ” มาเป็นสื่อในการสร๎าง
งานศิลปะเพื่อสะท๎อนความหมายถึงความมั่นคงถาวรในสังคมครอบครัวไทย อีกทั้งเพื่อเตือนสติคนในสังคมไทยให๎รู๎สึกผิดชอบ
ช่ัวดี มีความรักสมัครสมานสามัคคี หยุดยั้งความหลงผิดที่ก้าลังปฏิบัติอยูํในสังคมป๓จจุบันให๎กลับมาสูํความเป็นจริงในความเป็น
มนุษย๑ผู๎ประเสริฐ 
 ส้าหรับทฤษฎีทางศิลปะที่จะน้ามาใช๎ในงานวิจัยนี้ ผู๎วิจัยมีความสนใจในแนวทาง ลัทธิประทับใจ (Impressionism) 
ซึ่งเป็นขบวนการด๎านศิลปะสมัยใหมํคริสตศตวรรษที่ 19 ที่ยิ่งใหญํและกว๎างขวางขบวนการแรก จิตรกรในลัทธิดังกลําวนี้ ที่มี
ผู๎น้าคือ โกลด โมแนํ ได๎แยกตัวจากการใช๎กลวิธีระบายสีแสดงรอยแปรงแบบเดิม และการถํายทอดเส๎นขอบของรูปทรงท่ีแลเห็น
อยํางชัดเจน และหลีกเลี่ยงการค้านึงถึงวําสิ่งตํางๆ ในธรรมชาตินั้นมีสีเชํนไร พวกศิลปินในลัทธินี้แสวงหาวิธีแยกแสงออกเป็น
สํวนๆ ถํายทอดการเลํนแสงท่ีแปรเปลี่ยนบนพื้นผิวตํางๆเพื่อให๎ได๎ผลตามต๎องการ พวกเขาใช๎วิธีการถํายทอดสี แสดงรอยแปรง
อยํางตํอเนื่องในลักษณะเป็นแต๎ม เป็นจุด ซึ่งจะผสมสีเองด๎วยตา (Optical mixture) เป็นการผสานสีทางตา ซึ่งในงาน
จิตรกรรม หมายถึงการระบายสีเป็นจุดหรือริ้วสีที่ตํางกัน แตํเรียงอยูํติดๆ กันบนพื้นระนาบจิตรกรรม ดังนั้นเมื่อดูภาพนั้นใน
ระยะที่ไกลพอสมควรจะแลเห็นสีเหลํานั้นผสมผสานกันในดวงตาในลักษณะคํอนข๎างจะสดแจํม ตัวอยํางเชํน จุดสีน้้าเงินคูํเคียง
ไปกับจุดสีแดงจะเห็นเป็นสีมํวง เมื่อมองดูในระยะไกล ดังหลักของการผสานสีทางตา กลวิธีระบายสีจิตรกรรมในลักษณะนี้ 
ใช๎กันในหมูํจิตรกรในลัทธิประทับใจและลัทธิผสานจุดสี (Pointillism) อยํางไรก็ตามแม๎วําศิลปินในลัทธิประทับใจ จะไมํยึดมั่น
ตํอความคิดที่วําพวกเขาควรจะถํายทอดผลงานศิลปะเชํนไรตามแนวคิดเดิม ๆ แตํความจริงแล๎วพวกเขาก็พยายามสังเกตความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและพยายามที่จะถํายทอดลงในผลงานของเขา ลักษณะส้าคัญของผลงานศิลปะในลัทธิประทับใจ
ได๎แกํ การใช๎สีสดใส เข๎มข๎นเสมอ และให๎ความส้าคัญกับแสงที่ตกกระทบบนวัตถุ ซึ่งทุกคนคุ๎นเคยกับแสง ในฐานะเป็นสื่อแหํง
ป๓ญญาและความรู๎แจ๎ง ลัทธิผสานจุดสี เป็นแขนงศลิปะที่พัฒนาจากศิลปะลัทธิประทับใจของฝรั่งเศส ใช๎หลักการของการผสาน
สีทางตาหรือใช๎สีที่ผสมผสานกันโดยวิธีแต๎มสีเป็นจุดหรือขีด ได๎น้ามาปฏิบัติใช๎อยํางเต็มที่ คือที่ใช๎ระบายในลักษณะเป็นจุดหรือ
ขีดขนาดเล็กมาก จะสามารถมองเห็นรูปทรงของวัตถุตําง ๆ ในภาพได๎ จ้าเป็นต๎องยืนมองจากระยะที่หํางจากภาพ เมื่อสายตาผู๎ดู
ผสานจุดสีเข๎าด๎วยกันจึงจะเห็นเป็นรูปรํางรูปทรงของวัตถุและบรรยากาศ ซึ่งการสร๎างสรรค๑ผลงานการวิจัยครั้งนี้ก็น้าวิธีการนีม้าใช๎  
 นอกจากใช๎ทฤษฎีศิลปะตามที่กลําวมาแล๎ว ผู๎วิจัยยังมีความสนใจในลัทธิสัญลักษณ๑นิยม (Symbolism) จึงได๎น้าเอา
แนวความคิดลัทธินี้มาเป็นสํวนหนึ่งในการสร๎างผลงานด๎วยลัทธิสัญลักษณ๑นิยมจะให๎ความส้าคัญกับการแสดงออกของจิตใต๎
ส้านึกอยํางอิสรเสรี เป็นวิธีการของการถํายทอดความหมายของวัตถุหรือภาพสิ่งท่ีศิลปินจัดวางไว๎ในผลงาน ทั้งนี้จะถํายทอดได๎



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 33 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ดีหรือไมํ ขึ้นอยูํกับการเลือกวัตถุหรือสิ่งตําง ๆ ของศิลปินเอง สัญลักษณ๑สามารถน้ามาใช๎ได๎ตามรสนิยมของแตํละคน ถ๎ารู๎จัก
เลือกเฟูนเรื่องราวอยํางเหมาะสม ชํวยยกระดับผลงานศิลปะให๎ตํางไปจากผลงานแบบเหมือนจริงที่คุ๎นเคยกัน ท้าให๎การ
สร๎างสรรค๑ศิลปะเป็นอิสระ สามารถสื่อความหมายตามเจตนาของศิลปินได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น “แนวสัญลักษณ๑นิยม” คือ ศิลปะแหํง
การเลือกสรรสิ่งตําง ๆ มาใช๎แทนความคิดที่เป็นนามธรรม” (กิตติมา อมรทัต, 2540, น.298) มีค้าพูดหนึ่งที่สามารถสะท๎อนให๎
เห็นถึงอ้านาจของการแทนความหมายด๎วยสัญลักษณ๑ได๎อยํางชัดเจน ค้าพูดนั้นคือ “ภาพบางภาพสื่อความหมายได๎มากกวํา
ค้าพูดสักหมื่นล๎านค้า” จะเห็นได๎วําไมํเพียงแตํค้าพูดเทํานั้นที่จะมีอ้านาจกํอให๎เกิดความรู๎สึกนึกคิดแกํมนุษย๑ได๎ หากแตํ
สัญลักษณ๑เครื่องหมายตําง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการแทนความรู๎สึกทั้งหมดได๎เชํนเดียวกัน และท้าหน๎าที่ได๎ดีไมํแพ๎
ค้าพูดเลย (พรหมา  พิทกัษ๑, 2537, น.6)  
 จากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น นับเป็นข๎อมูลที่ส้าคัญ ซึ่งสํงผลตํอการสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง 
“ต๎นสาละ” ซึ่งเป็นการผสมผสานศิลปะประทับใจและสัญลักษณ๑นิยม ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎พยายามถํายทอดประสบการณ๑ของตัวเอง
ลงในผลงาน ด๎วยการน๎อมน้าเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาประกอบโดยมีเปูาหมายให๎เกิดความรักความผูกพันสุขสงบใน
ครอบครัว 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมของโกลด โมเนํ ท่ีสร๎างขึ้นระหวํางปี ค.ศ.1840-1926 ในประเด็นการใช๎สี และเทคนิค

การระบายสี 
2. เพื่อสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง “ต๎นสาละ” ด๎วยกลวิธีสีอะครีลิกบนผืนผ๎าใบ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย   
ในการศึกษาวิจัยนี้มุํงศึกษา เรื่อง จิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลกัษณ๑เรื่อง “ต๎นสาละ” ผลงานของโกลด โมเนํ ระหวําง

ปี ค.ศ. 1840-1926 เป็นการวิจัยเพื่อสร๎างสรรค๑ โดยการวิเคราะห๑ภาพผลงาน โดยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ผลงานจิตรกรรมรูปแบบ
ประทับใจในชํวงเวลาดังกลําว เพื่อศึกษาในประเด็นการใช๎สี และเทคนิคการระบายสี ตลอดจนความหมายเชิงสัญลักษณ๑ความ
รักความผูกพันในครอบครัวตามวัตถุประสงค๑ที่ได๎ก้าหนดไว๎ น้าเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห๑ (Analytical 
Description) ผู๎วิจัยจะน้าผลการศึกษามาพัฒนาสร๎างสรรค๑จิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑เรื่อง “ต๎นสาละ” ได๎ด้าเนินการ
ตามขั้นตอนดังน้ี 

1. กลุํมตัวอยําง ได๎แก ํ ผลงานจิตรกรรมของโกลด โมเนํ ท่ีสร๎างขึ้นระหวํางปี ค.ศ.1840-1926 จ้านวน 10 ภาพ โดย
คัดเลือกเฉพาะภาพที่มีคุณสมบัติลักษณะ ดังนี้ 1) เห็นรอยแปรงชัดเจน 2) สีสดใสตามแบบจิตรกรรมลัทธิประทับใจ                            
3) มีเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับต๎นไม๎ ดอกไม๎ หรือผลไม๎ 

2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบสังเกตมีโครงสร๎าง แบบวิเคราะห๑ตารางกริด แบบสัมภาษณ๑มีโครงสร๎าง 
3. เก็บข๎อมูลจากผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านศิลปะโดยใช๎เทคนิคเดลฟายประยุกต๑ (Delphi Applied Technique)   
4. การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎คําร๎อยละ และวิเคราะห๑เชิงพรรณนา 
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สรุปและอภิปรายผล 
            การศึกษาผลงานจิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑เรื่อง “ต๎นสาละ” ผลงานของโกลด โมเนํ ระหวํางปี ค.ศ. 1840-
1926 สามารถสรุปและอภิปรายผลไดด๎ังนี ้

ประเด็นการใช๎สี ผู๎วิจัยพยายามใช๎สีในแบบประทับใจของโกลด โมเนํ ซึ่งการใช๎สีในแบบลัทธิดังกลําว จะใช๎สีหลาย ๆ 
สีผสมผสาน ใช๎วิธีการระบายสีแบบถํายทอดสีที่สดใสเข๎มข๎น แสดงรอยแปรงอยํางตํอเนื่องในลักษณะเป็นแต๎มเป็นจุด ซึ่ งสีจะ
ผสมกันโดยดวงตา ท้าให๎ผลงานดูเป็นธรรมชาติ มีบรรยากาศ มีเวลาเช๎าสายบํายเย็นเข๎ามาเกี่ยวข๎อง มีมิติมีระยะแสงเงา 
ประเด็นการใช๎สี จากตัวอยํางผลงาน 10 ภาพของโกลด โมเนํ พบวํา  สีที่ใช๎มากที่สุดคือสีเขียวแกํ รองลงมาเป็นสีเขียวอํอน 
สีส๎ม สีเหลืองเลมอน สีมํวง สีเทา สีน้้าตาล สีเหลืองโอ๏ค สีฟูา สีชมพู สีน้้าเงิน สีขาว และสีแดง ตามล้าดับ อยํางไรก็ดีในเรื่อง
การใช๎สีนั้น ผู๎วิจัยก็พยายามใช๎สีให๎เกิดเป็นความรู๎สึกและอารมณ๑ด๎วย ซึ่งก็สอดคล๎องกับอารี สุทธิพันธ๑ (2547 , น.77) ได๎
กลําวถึงสีและการใช๎สีไว๎วํา “สี” เป็นองค๑ประกอบอันส้าคัญยิ่งของการมองเห็น เพราะชํวยให๎คลายความขุํนข๎องทางอารมณ๑ 
สร๎างความเบิกบานยินดี สีเกิดจากลักษณะความเข๎มของแสงท่ีสะท๎อนมาสูํตาเราให๎มองเห็นเป็นสีด้าสีขาว ฯลฯ สีอาจแบํงเป็น
พวกใหญํ ๆ ได๎ 2 พวก คือ สีที่มีอยูํในธรรมชาติ เชํน หิน ต๎นไม๎ เป็นต๎น และสีที่มนุษย๑สร๎างขึ้น เชํน สีย๎อม สีทา สีพํน เป็นต๎น 
นอกจากนี้สียังมีผลตํอความรู๎สึกและอารมณ๑ของมนุษย๑นานัปการ อาจให๎ความรู๎สึกตื่นเต๎น รู๎สึกอบอุํน เปรี้ยว เย็นชืด หรือ
อื่นๆ” อยํางไรก็ดีเกี่ยวกับเรื่องการใช๎สีในผลงานจิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑เรื่อง “ต๎นสาละ” ในครั้งนี้ ผู๎เช่ียวชาญทุก
ทํานแนะน้าให๎ใช๎สีหลายสีสอดแทรกเข๎าไปในทุกองค๑ประกอบของช้ินงานต๎นสาละ ไมํวําจะเป็นล้าต๎นกิ่งใบดอกผล ทั้งนี้เพื่อให๎
เกิดบรรยากาศของธรรมชาติตามแบบของลัทธิ Impressionism ซึ่งผลงานของผู๎วิจัยตั้งแตํช้ินท่ี 4,5,6 ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ  

ประเด็นเทคนิคการระบายสีจากการสังเคราะห๑ผลงานของโกลด โมเนํ 10 ภาพ สรุปได๎วํา ใช๎วิธีการแบบแต๎มแตะ
มากที่สุด รองลงมาก็เป็นวิธีแบบขีด แบบจุด แบบเกลี่ย และแบบท้ิงรอยแปรง ผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทําน เห็นวํา ผู๎วิจัยท้าผลงานได๎
เหมือนและใกล๎เคียงกับต๎นแบบในระดับใช๎ได๎ แตํก็ต๎องพัฒนาและกล๎าที่จะระบายแต๎มแตะให๎เข๎มข๎นขึ้น ตัดทอนการเกลี่ยหรือ
ระบายแบบเหมือนจริงออกไปบ๎าง ไมํต๎องเน๎นรูปทรง มุํงใช๎เทคนิคการระบายสีแบบถํายทอดสีที่สดใสเข๎มข๎น แตะแต๎มแสดง
รอยแปรงอยํางตํอเนื่อง นอกจากนี้ผู๎วิจัยก็พยายามใช๎เทคนิคการระบายสีแบบจิตรกรรมของวินเซนต๑ ฟาน โกะ ซึ่งได๎สอดคล๎อง
กับการท้าวิทยานิพนธ๑ของไพศาล มีสุนทร (2543) ที่ได๎ศึกษาสร๎างสรรค๑จิตรกรรมรํวมสมัยในเรื่อง จิตรกรรมภาพดอกไม๎  
การศึกษาวิเคราะห๑เทคนิคการสร๎างงานจิตรกรรมภาพดอกไม๎ของวินเซนต๑ ฟาน โกะ ชํวง คศ. 1886-1890” มีจุดมุํงหมายเพื่อ
สร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมภาพดอกไม๎ ประกอบด๎วยเนื้อหาของภาพซึ่งเป็นพรรณดอกไม๎ในประเทศไทย มุมมองภาพดอกไม๎
จะน้าเสนอเพื่อหาเฉพาะรูปดอกไม๎เพียงอยํางเดียว รูปดอกไม๎อยูํรํวมกับหุํนน่ิง และรูปดอกไม๎อยูํรํวมกับสิ่งกํอสร๎าง เทคนิคการ
ระบายสีแสดงลักษณะผิวบนระนาบในลักษณะตําง ๆ ด๎วยพูํกัน เกรียง นิ้วมือ พูํกันยางฯลฯ การใช๎สีตัดกัน สีกลมกลืน และสี
ตรงกันข๎าม สร๎างมิติใกล๎ไกลโดยใช๎คําสีแท๎ และมิติซึ่งเกิดจาก คําน้้าหนักสีแสดงน้้าหนักสีและระยะก้าลังสํองสวํางของแสงที่
มองเห็นได๎ การใช๎เส๎นเกิดจากการรอยตวัดของพูํกัน และเส๎นซึ่งเกิดจากการเน๎นรูปทรงให๎เกิดความชัดขึ้น การใช๎รูปทรงดอกไม๎
เป็นสํวนใหญํและรูปทรงท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้นเป็นสํวนประกอบ 

 การสร๎างสรรค๑ผลงานจิตรกรรมเรื่องจิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง “ต๎นสาละ”ด๎วยสีอะคริลิกบนผ๎าใบ 
จ้านวน 2 ภาพ จากฉันทามติของผู๎เชี่ยวชาญทั้ง 3 ทํานลงความเห็นวํา ผลงานจิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง 
“ต๎นสาละ”ภาพที่ 5 และภาพที่ 6 ตรงตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัยทุกประการ 
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ข้อเสนอแนะ   
 จากการวิจัยเรื่อง จิตรกรรมประทับใจเชิงสัญลักษณ๑ เรื่อง “ต๎นสาละ” มีข๎อเสนอแนะดังนี้  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 1. การใช๎สีควรใช๎สีหลายๆ สี เข๎าไปในผลงาน ให๎สีผสมกันทางสายตาแล๎วมองออกมาเป็นธรรมชาติ ควรไลํระดับ
ความมืดและสวํางที่แตกตํางกันเพ่ือแสดงอารมณ๑ของภาพให๎หลากหลายยิ่งขึ้น 
 2. การใช๎สีในที่มืดและสวําง อาจใช๎ชุดสีตรงกันข๎าม เชํนพื้นหลังใช๎ชุดสีในกลุํมสีส๎มเป็นหลัก และรูปวัตถุใช๎ชุดสีใน
กลุํมสีน้้าเงินเป็นสํวนหลักเพื่อสร๎างความขัดแย๎งให๎ดูนําสนใจ 
 3. กลวิธีระบายสีไมํควรใช๎หลายกลวิธีเกินไปท้าให๎ขาดเอกภาพหรือใช๎เพียงเล็กน๎อย 
 4. การสัมภาษณ๑ผู๎เช่ียวชาญ กํอนเริ่มต๎นสัมภาษณ๑ควรอธิบายถึงประเด็นค้าถาม วัตถุประสงค๑ของการวิจัยให๎
ชัดเจนที่สุด เพื่อให๎ผู๎เช่ียวชาญอธิบายได๎ตรงประเด็นมากท่ีสุดและไมํเกินขอบเขตของค้าถามที่ก้าหนดไว๎ 
 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

 1.  ควรศึกษาการจัดวัตถุรูปทรงอื่นให๎มีรูปแบบแนวคิด และมุมมองใหมํ ๆ ในการสร๎างสรรค๑ผลงานทัศนศิลป์ตอํไป  
 2.  ควรศึกษาการใช๎ชุดสีใหมํหรือกลวิธีระบายใหมํในการสร๎างสรรค๑ผลงานทัศนศิลป์ตํอไป 
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การสร้างสรรค์ผลงานการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์ ประสานเสนาะสามชั้นและเพลงชนะชัยเถา
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม สว่างอารมย์ 

Creation of Composing Home Rong Srisuriyawong Pra Sarn Sanoh 3 Chan and 
Chanachai Thao Song by Assistant Professor Dr.Dome Sawangarom 

 

ผศ.ดร.โดม สวํางอารมย๑* 
     

บทคัดย่อ 
 

 การสร๎างสรรค๑ผลงานการประพันธ๑เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ประสานเสนาะ สามช้ันและเพลงชนะชัย เถา ของผู๎ชํวย
ศาสตราจารย๑ ดร.โดม สวํางอารมย๑ เป็นการอรรถาธิบายและวิเคราะห๑กระบวนการประพันธ๑เพลงท้ัง 3 เพลงนี้ในแนวลึก ซึ่งใน
แวดวงดนตรีไทยการเขียนผลงานประเภทนี้ ยังไมํมีผู๎รู๎หรือนักประพันธ๑เพลงทํานใดได๎เขียนบทความเพื่อน้าเสนอผลงานการ
การประพันธ๑ของตน ให๎เป็นตัวอยํางที่สามารถใช๎เป็นแบบแผนส้าหรับช้ีแนวทางในการเขียนน้าเสนอผลงานการประพันธ๑เพลง
ในลักษณะเชํนนี้มากํอน ดังนั้น การเขียนครั้งนี้  ตั้งใจจะให๎เป็นแบบอยํางในการเขียน เพื่อน้าเสนอผลงานทางด๎านการประพันธ๑
เพลงออกเผยแพรํ ซึ่งจะเริ่มต๎นด๎วยการเลําถึงแรงบันดาลใจและที่มาของบทเพลง จากนั้นจะอธิบายถึงแนวคิดหลักในการ
ประพันธ๑บทเพลง จะใช๎การวิเคราะห๑องค๑ความรู๎ในด๎านคีตลักษณ๑ของบทเพลงแตํละทํอน  เพื่อช้ีให๎เห็นเทคนิคการประพันธ๑
เพลงโดยตลอด พร๎อมกับสรุปให๎เห็นที่ลักษณะโดดเดํนประการตํางๆซึ่งได๎น้ามาใช๎ในวิธี การประพันธ๑บทเพลงอันแสดงให๎เห็น
ถึงเอกลักษณ๑เฉพาะเพลง ในการประพันธ๑บทเพลงทั้ง 3 เพลงนี้ 

ค าส าคัญ: การประพันธ๑เพลงโหมโรง 
 

Abstract 
 

   The aim of this article was to give an in-depth explanation and analysis of composing Home Rong 
Srisuriyawong Pra Sarn Sanoh 3 Chan and Chanachai Thao Song by Assistant Professor Dr.Dome 
Sawangarom since it was found that, so far, no experts nor Thai traditional musicians reflect their own 
works in writing so that the manuscripts can be prototype of how to present the others’ related works for 
further dissemination. Inspiration and origins of the songs were narrated at the beginning followed by key 
concepts of composing the songs as well as knowledge analysis regarding melodic features in each verse 
to reveal composing technique with summary of distinctions to signal the 3 song’s particular 
characteristics.  
  Key word: Composing Home Rong 
 
 
 
*อาจารย๑ประจ้า วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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บทน า 
 เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ประสานเสนาะ สามช้ัน และเพลงชนะชัย เถา  ในการน้าเสนอผลงานการประพันธ๑เพลงใน
ครั้งนี้  เนื่องจากในชํวงปี  พ.ศ.2557 - 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ได๎จัดงานเฉลิมฉลองในการครบรอบ
วันพิราลัยของสมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ๑ ให๎มีความยิ่งใหญํเป็นพิเศษกวําทุก ๆ ปีท่ีผํานมา ผู๎ประพันธ๑จึงมีความคิด
ที่จะน้าเพลงโหมโรงศรีสุรยะวงศ๑ ออกท้าการเผยแพรํ เพื่อเฉลิมฉลองและเชิดชูเกียรติทํานในวาระอันเป็นมงคลนี้ และได๎น้า
เพลงประสานเสนาะ สามช้ัน และเพลงชะชัย เถา มาใช๎ในการเผยแพรํในคราวเดียวกันไปด๎วย เพื่อจะได๎เห็นความแตกตํางใน
การประพันธ๑เพลงประเภทตําง ๆ น้าเสนอผู๎สนใจในด๎านการประพันธ๑บทเพลง   
 เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ แตํงข้ึนเพื่อเป็นตัวอยํางให๎กับนักศึกษา ที่เรียนในรายวิชาการประพันธ๑เพลงไทย ได๎ใช๎เป็น
ต๎นแบบในการประพันธ๑เพลงประเภทโหมโรง เมื่อแตํงเพลงนี้เสร็จเรียบร๎อยดีแล๎ว  นักศึกษาได๎น้าเพลงนี้ไปใช๎ในการบรรเลง
เป็นเพลงโหมโรงประกอบการแสดงดนตรีในสถานท่ีตํางๆ ตามที่สถาบันได๎รับเชิญ  และผู๎ประพันธ๑ได๎น้าเพลงนี้ไปใช๎เป็นสื่อการ
สอนในรายวิชาการประพันธ๑เพลงไทย  ให๎เห็นถึงวิธีการประพันธ๑เพลงประเภทโหมโรงที่ถูกต๎องตามหลักการทางด๎านทฤษฏี
ดนตรีไทย สํวนเพลงประสานเสนาะ สามช้ัน เป็นเพลงประเภททยอย ที่ผู๎ประพันธ๑ได๎แตํงขึ้นใหมํทั้งทางร๎องและทางบรรเลง 
โดยยังคงยึดรูปแบบการด้าเนินท้านองเพลง ตามลักษณะเพลงทยอยที่มีมาแตํโบราณ ซึ่งโดยปกติเพลงทยอยจะมี่การสร๎าง
ท้านองเพลงลูกโยน ให๎มีความโดดเดํน เพลงประสานเสนาะ ได๎ใช๎วิธีการสร๎างลูกโยน ให๎มีความแตกตํางจากลูกโยนที่ใช๎ในเพลง
ทยอยอื่น ๆ ในทุก ๆ ชํวงของท้านองเพลงประสานเสนาะ จะใช๎ลูกโยน ที่เป็นลูกขัดในการด้าเนินท้านองในบทเพลงทั้งสิ้น 
นับได๎วําเป็นเพลงแรกในประวัติการดนตรีไทย ที่ใช๎ลูกขัดในการสร๎างท้านองเพลงลูกโยนทั้งบทเพลง เพลงนี้ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศในการประกวดการแตํงเพลงไทย ซึ่งมหาวิทยาลัยรามค้าแหงได๎จัดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 โดย
ได๎รับรางวัลจากนายรังสรรค๑ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค้าแหงเป็นผู๎มอบ อีกเพลงหนึ่งคือเพลงชนะชัย เถา เป็น
เพลงซึ่งผู๎ประพันธ๑ได๎แตํงขึ้นใหมํทั้งบทเพลง  โดยมิได๎น้าเพลงเกําใดๆมาท้าการขยาย เพื่อแสดงให๎เห็นวิธีการประพันธ๑
เพลงปรบไกํ เถา อยํางถูกต๎องตามธรรมเนียมโบราณ  โดยการใช๎ความคิดในการสร๎ างท้านองเพลงขึ้นใหมํ จุดประสงค๑เพื่อ
ชี้ให๎เห็นแนวทางการประพันธ๑เพลงปรบไกํ เถา ทั้งทางร๎องและทางบรรเลง  อันจะเป็นประโยชน๑ในการน้าไปใช๎เป็น
แนวทางในการสร๎างสรรค๑ผลงานการดนตรีตํอไป   
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นผู๎ประพันธ๑จึงได๎คัดเลือกบทเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ เพลงประสานเสนาะ สามช้ัน และ
เพลงชนะชัย เถา มาใช๎ในการน้าเสนอผลงานการประพันธ๑เพลงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพรํบทเพลงเกียรติยศของสมเด็จ
เจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยะวงศ๑ และยังเป็นการอนุรักษ๑และการเผยแพรํการดนตรีไทยให๎อยูํในสังคมไทยได๎อยํางยั่งยืนตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค ์
1. เพื่อเชิดชูเกียรตสิมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรสีุริยะวงศ๑ 
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ๑และการเผยแพรํการดนตรไีทย 
3. เพื่อใช๎เป็นสื่อการสอนในวิชาการประพันธ๑เพลงไทย 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร๎างสรรค๑ผลงานการประพันธ๑เพลงในครั้งนี้  ผู๎ประพันธ๑ได๎เกิดแรงบันดาลใจ และมองเห็นแนวทางในการคิด
สร๎างสรรค๑ผลงานเพลงไทย ตามหลักทฤษฎีการดนตรีไทย ซึ่งมีผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านดนตรีได๎เขียนขึ้นไว๎กํอนแล๎ว เชํน อาจารย๑



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 38 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

มนตรี ตราโมท คุณหญิงช้ิน  ศิลปะบรรเลง ศาสตราจารย๑ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์  อาจารย๑ สงัดภูเขาทอง รองศาสตราจารย๑ ดร.ป๓ญญา 
รุํงเรือง  รองศาสตราจารย๑ ดร. มานพ วิสุทธิแพทย๑ รองศาสตราจารย๑ ณรงค๑ชัย ปิฎกรัชต๑ เป็นต๎น และจากการรวมทฤษฎี
ความรู๎ทางการดนตรีไทย ที่เกี่ยวกับการศึกษาในกรณีนี้ มีรายละเอียดตํางๆที่จะน้ามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงานการประพันธ๑  
เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ เพลงประสานเสนาะ สามช้ัน  และเพลงชนะชัย เถา  ของผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. โดม  สวํางอารมย๑  
ซึ่งมีรายละเอียดในวิธีการประพันธ๑เพลงทั้ง 3 เพลง  ที่แตกตํางกัน ดังนี้ 
 แนวคิดหลักในการประพันธ์เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ์ 
 1) การก้าหนดโครงสร๎างบทเพลง 
 2) การสร๎างท้านองเพลง 
 3) การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลง 
 4) การสร๎างท้านองเพลงตามเสยีงลูกตก 
 5) การเช่ือมบทเพลง 
  แนวคิดหลักในบทประพันธ์เพลงประสานเสนาะ 
 1) การก้าหนดโครงสร๎างบทเพลง 

 2) การสร๎างท้านองเพลง 
 3) การใช๎ทางเปลี่ยนในการสรา๎งบทเพลง 
 4) การใช๎ท้านองเพลงเฉพาะในการเริม่ต๎นเพลง 
    5)  การสร๎างทางร๎องเพลงประสานเสนาะ 

แนวคิดหลักในบทประพันธ์เพลงชนะชัย 
1) การก้าหนดโครงสร๎างท้านองเพลง 

    2) การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลง 
3) การสร๎างท้านองเพลงตามเสยีงลูกตก 

    4)  การสร๎างท้านองเพลงทางเปลีย่น 
5)  การทอนท้านองเพลงโดยการแตํงท้านองเพลงขึ้นใหมํ 

  6) การสร๎างทางร๎องเพลงชนะชัย 

 
ผลการสร้างสรรค์ 
 การสร๎างสรรค๑เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑  มีรายละเอียดที่จะต๎องกลําวถึงดังนี้           
   1. การก้าหนดโครงสร๎างบทเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ได๎น้าเพลงโหมโรงปฐมดุสิตมาขยายสัดสํวนออกไปอีกเทําตัว 
การขยายท้านองเพลงท้าได๎โดยการคิดท้านองเพลงขึ้นมาใหมํ ด๎วยการแตํงเติมลีลาการบรรเลงอยํางใหมํ ปรับปรุงจังหวะการ
บรรเลงใหมํ  ตามความคิดและจินตนาการผู๎ประพันธ๑    
  2. การสร๎างท้านองเพลงโหมโรงศรสีุริยะวงศ๑ เป็นการใช๎ลีลาการเคลื่อนที่ของเสียงในลักษณะตํางๆ  สลับกันไปมาใน
บทเพลง ในทิศทางตําง ๆ เชํน  ใช๎เสียงให๎สูงขึ้นหรือต่้าลง  ใช๎เสียงสลับกันไปมาระหวํางเสียงสูงกับเสียงต่้า ใช๎การกระโดดข๎ามเสียง  
ใช๎เสียงซ้้า ๆ กัน  ในการสร๎างท้านองเพลง ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงในลักษณะทั้งหลายเหลํานี้ ให๎เป็นท้านองฆ๎องอิสระ 
หรือท้านองฆ๎องบังคับ ท่ีใช๎ในวรรคเพลงตํางๆ  
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 3. การก้าหนดลูกตกที่ใช๎ในบทเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ เป็นเพลงที่น้าเพลงโหมโรงปฐมดุสิตมาแตํงขยายโดยท้า
การขยายลูกตกออกไปอีกเทําตัว  ตามอัตราการขยายบทเพลงเถา ยกตัวอยํางลูกตกที่ใช๎ในบทเพลงโหมโรงปฐมดุสิต ทํอน 1 
ซึ่งใช๎เสียงลูกตกทั้งทํอนเพลง  ดังนี้ 
ท่อน 1 

- - - - - - - - - - - - - - - ท - - - - - - - - - - - - - - - ร 

- - - - - - - - - - - - - - - ร - - - - - - - - - - - - - - - ม 
     ฯ ล ฯ 
ตัวอย่างท่ี 1  แสดงต้าแหนํงลูกตก ท่ีใช๎ในวรรคเพลงโหมโรงปฐมดุสิต 1 จังหวะหน๎าทับปรบไกํ ทํอน 1 
 
 เมื่อน้ามาท้าเป็น โหมโรงศรีสุริยะวงศ๑  ทํอน1 ใช๎ลูกตกของเพลงโหมโรงปฐมดุสิต  ขยายออกไปอีกเทําตัวได๎  ดังนี้ 
โหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ทํอน 1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ท 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -ร 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - ร 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - ม 

      ฯ ล ฯ 
ตัวอย่างท่ี 2   แสดงการขยายลูกตก ท่ีใช๎ในวรรคเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ทํอน 1 
 
 4. การสร๎างท้านองเพลงตามเสียงลูกตก  
     วิธีการขยายท้านองบทเพลงโหมโรงปฐมดุสิต ให๎เป็นโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑  ใช๎วิธีการด้าเนินท้านองเพลงที่แตกตํางกัน  
ยกตัวอยํางท้านองเพลงโหมโรงปฐมดุสิต 1 จังหวะหน๎าทับปรบไกํ มาขยายท้าให๎เกิดท้านองเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ได๎ 2 
จังหวะ หน๎าทับปรบไกํได๎ดังนี้ 

- - - ม ้ ซ้ ม้ ร้ ท - ล - ร้ - ท ท ท - ล - ล - - - ท - ร้ ม้ ซ้ - ม้ - ร้ 
- - - - - - - ร้ - ร้ ร้ ร้ - ร้ - ร้ - ล - ล - - - ท - - ม้ ร ้ ท ร้ - ม ้

ตัวอย่างท่ี 3  แสดงเพลงโหมโรงปฐมดุสิต ทํอน 1 จ้านวน  1 จังหวะหน๎าทับปรบไกํ 
 

 เมื่อน้าท้านองเพลงข๎างต๎นมาขยายเป็นเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ได๎ดังนี ้
- - - ม - - - ร -ซ - ม  - ร - ท  - - - ซ - - - ล - ท – ล ร ท ท ท  
 - - - ล - - - ท  - - - ร  - - - ม  -  ท – ล - ซ- ม -  ท ล ซ   - ม- ร 
 - - - - - - - ร - ร ร ร   - ร – ร ล ซ ท ล   ท ซ ล ม   ท ล ท ซ ล ม ซ ร       
  ล ท ร ม  ซ ร ม ซ ร ม ซ ล  ท ซ ล ท   ล ท ล ล  ท ร ท ท   ร  ม ร ร  -ม - -  

ตัวอย่างท่ี 4   แสดงเพลงโหมโรงศรรีสุริยะวงศ๑ ทํอน 1  จ้านวน 2  จังหวะหน๎าทับปรบไกํ 
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  สํวนท้านองเพลงใช๎ในวรรคเพลงอื่นๆ ก็มีการตกแตํงท้านองเพลง  โดยการยึด ลูกตก  ในต้าแหนํงเสียงตําง ๆ เพื่อสร๎าง
ท้านองเพลงให๎มีการขยายสัดสํวนให๎มีความแตกตําง ในวิธีการด้าเนินท้านองเพลงที่แปลงเปลี่ยนไปจากเพลงที่น้ามาท้าการ
ขยาย  ดังท่ีแสดงไว๎ในตัวอยํางท่ี 4 และได๎ใช๎วิธีการเดียวกันนี้ในการประพันธ๑บทเพลงทั้งสองทํอน 
 5. การเช่ือมบทเพลง  
 การเช่ือมท้านองเพลงให๎มีความสัมพันธ๑กันในบทเพลงนี้  เป็นการสร๎างท้านองเพลงที่ใช๎ในแตํละวรรคเพลง ให๎มี
ท้านองเพลงที่สอดคล๎องสัมผัสกัน   ซึ่งในวรรคเพลงหนึ่งๆ   จะใช๎เสียงหลักเสียงหนึ่งในบันไดเสียงมาเป็นลูกตกของบทเพลง 
วรรคเพลงที่บรรเลงตามหลังมา จะสร๎างท้านองเพลงให๎สอดคล๎องเช่ือมโยงกับเสียงของลูกตก ซึ่งวรรคเพลงที่ตามหลังนี้ 
สามารถท่ีจะสร๎างท้านองเพลงอื่นๆเช่ือมตํอได๎มากมายและในวรรคเพลงที่สร๎างใหมํนี้ก็จะมีเสียงของลูกตก และก็จะท้าหน๎าที่
เชํนเดียวกันนี้เช่ือมไปตลอดเพลง  
          ยกตัวอยํางการเช่ือมท้านองเพลงที่ใช๎ ในบทเพลงโดยสังเขปดังนี้ 
  วรรคเพลง A               วรรคเพลง B  
 1 - - - - - - - ล   -  ม ร ด   - ล - ด 

2 - ม - ร  - ด - ล - ม ซ ล   - ด - ร 
3 - ม ร ด - ซ – ด  ด ด  - ร  ร ร - ม 

- ซ – ด   - ร – ม  - ซ – ม  - ร - ด 4- ร ด ท  ด ร ด ด  - ร ด ล  - ซ - ฟ 
 5- - ม ร  ม ด ร ล  ด ล ร ด ร ล ด ซ 

6-ด ร ม  ซ ม ร ด  ซ ล ท ด  ร ด ท ล  
7- ร ด ท  - ด - -   - ท  -ล  ท ซ ล ท   

ตัวอย่างท่ี 6  แสดงการเช่ือมตํอวรรคเพลง 
 
 แนวคิดหลักในบทประพันธ์เพลงประสานเสนาะ  มีรายละเอียด ดงันี้ 
 1) การก้าหนดโครงสร๎างบทเพลง 

 2) การสร๎างท้านองเพลง 
 3) การใช๎ทางเปลี่ยนในการสรา๎งบทเพลง 
 4) การใช๎ท้านองเพลงเฉพาะในการเริม่ต๎นเพลง 
 5) การสร๎างทางร๎องเพลงประสานเสนาะ 
 การก าหนดโครงสร้างบทเพลง 
 โครงสร๎างเพลงประสานเสนาะ สร๎างตามลักษณะเพลงทยอยที่มีมาแตํโบราณ  รูปลักษณ๑ ของบทเพลง เป็นเพลงที่มี 
2 ทํอนเพลง ซึ่งทั้ง 2 ทํอนเพลง เป็นเพลงท่ีมีทํอนเพลงละ 4 โยน เพลงในแตํละลูกโยน จะใช๎เสียงคนละเสียงกัน สลับกันไปใน
แตํละลูกโยน ขอยกตัวอยําง  เพลงประสานเสนาะ ทํอนที่ 1 เพื่อให๎เห็นการก้าหนดโครงสร๎างบทเพลง  ดังนี้ 
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                                 การบรรเลงเพลงประสานเสนาะ ทํอนที่ 1 
โยนท่ี 1     ท้านองเพลงบรรเลง  10 จังหวะหน๎าทับสองไม๎ 
                ลูกน้าโยนเสียง มี          และท้านองโยน 
โยนท่ี 2     ท้านองเพลงบรรเลง  7  จังหวะหน๎าทับสองไม๎ 

                ลูกน้าโยน เสียง ซอล      และท้านองโยน 
โยนท่ี 3     ท้านองเพลงบรรเลง  10 จังหวะหน๎าทับสองไม๎ 

                ลูกน้าโยน  เสียง มี         และท้านองโยน 
โยนท่ี 4     ท้านองเพลงบรรเลง  7  จังหวะหน๎าทับสองไม๎ 
                ลูกน้าโยน  เสียงซอล       และท้านองโยน 

 
  สํวนประสานเสนาะ ทํอน 2  ลูกโยนที่  1  2   3    4  ใช๎รูปลักษณ๑ในการก้าหนดโครงสร๎างเชํนเดียวกับ
เพลงในลูกโยนที่ 1  แตํเปลี่ยนเสียงที่ใช๎ใน ลูกโยน แตํละลูก ให๎ใช๎เสยีงท่ีแตกตํางกันออกไป    
 การสร้างท านองเพลง 
 การสร๎างท้านองเพลง ที่ใช๎ในบทเพลงประสานเสนาะ ทั้ง 2 ทํอน มีการใช๎บันไดเสียงหลายบันไดเสียง มาใช๎รํวมกันใน
การสร๎างท้านองเพลงในบทเพลง โดยเฉพาะการใช๎เสียงในลูกโยนตําง ๆ ที่มีใช๎ในบทเพลง จะใช๎เสียงที่ตํางกันในการสร๎างลูกโยน
แตํละลูก ที่ใช๎ในเพลงทั้ง 2 ทํอน   
 การใช้ทางเปลี่ยนในการสร้างบทเพลง 

เพลงประสานเสนาะ ใช๎วิธีการสร๎างท้านองเพลงทางเปลี่ยน เมื่อบรรเลงจบ ลูกโยนท่ี 2  ของบทเพลงในแตํละทํอน      
 การใช้ท านองเพลงเฉพาะในการเร่ิมต้นเพลง 
 ท้านองเพลงเฉพาะ หมายถึง  ท้านองเพลงที่ผู๎ประพันธ๑สร๎างขึ้นเป็นพิเศษ ส้าหรับใช๎เฉพาะเพลง ท้านองเพลงที่สร๎าง
ขึ้นพิเศษน้ีจะไมํมีใช๎ในบทเพลงอื่นๆ ท้านองเพลงพิเศษเป็นท้านองเพลงที่แสดง เอกลักษณ๑ของบทเพลง   เพลงประสานเสนาะ 
มีท้านองเพลงในการเริ่มต๎นการบรรเลงบทเพลงไว๎โดยเฉพาะ ซึ่งท้านองเพลงที่ใช๎ในการเริ่มต๎นการบรรเลงนี้ ผู๎รู๎ทางดนตรีนิยม
เรียกกันวําท้านองเพลงน้าร๎อง เพลงประสานเสนาะสร๎างท้านองน้าร๎องเป็นส้าเนียงเพลงแขก ด๎วยท้านองเพลงที่สนุกสนาน ใน
การเริ่มต๎นเพลง    
  การสร้างทางร้องเพลงประสานเสนาะ 
 เพลงประสานเสนาะเป็นเพลงประเภททยอย ในการแตํงเพลงทยอย โดยปกติทางการบรรเลงจะมีความยาวในการ
บรรเลงมากกวําทางที่ใช๎ในการร๎อง และการสร๎างทางร๎องก็เป็นอิสระจากทางบรรเลง การสร๎างทางร๎องเพลงประสานเสนาะใช๎
ขั้นตอนดังน้ี ในการสร๎างท้านองเพลงทางร๎อง 
 1) การก้าหนดโครงสร๎างบทเพลงทางร๎อง  
 2) การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลงทางร๎อง  
 3) การสร๎างท้านองเพลงทางร๎อง  
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 1)  การก าหนดโครงสร้างบทเพลงทางร้อง  
        การสร๎างท้านองเพลงทางร๎องที่ใช๎ในเพลงประสานเสนาะ เริ่มต๎นจากการคัดเลือกบทร๎องเพลง จากบทละครเรื่อง 
ศกุนตลา พระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  รัชกาลที่ 6  ซึ่งมีเนื้อร๎องดังนี้ 

สามชั้น ทํอน 1           วันน้ี  ฤกษ๑ดี  เป็นศรีวัน   สุริยัน  เรืองรอง   ผํองใส 

                       ควรที่  ศกุนตลา  ยาใจ       จะเข๎าไป  เฝูาพระ   ภสัดา 
สามชั้น ทํอน 2        นึกถึง  ลูกน๎อย  กลอยสวาท        ไมํเคยคลาด แคล๎วไป ไกลเคหา       
                         สู๎ถนอม  กลอํมเกลี้ยง  เลีย้งมา       คิดไป  ชลนา  ก็หลั่งริน 
สองช้ัน  ทํอน 1      ธิดาไกล  ใจพํอ  จะโศกเศร๎า        จะเงียบเหงา เปลี่ยวเปลํา ไปหมดสิ้น 
สองช้ัน  ทํอน  2    ครั้นจะหนํวง ลูกไว๎  ดังใจจินต๑    ก็เหมือนสิ้น  เมตตา ปราณ ี
ขั้นเดียว  ทํอน  1    ธรรมดา  นารี  ต๎องมีผัว     จะมามัว  หลงไว๎  ไมํควรที ่
ช้ันเดียว ทํอน  2     จ้าเรา  จะตอ๎ง  สํงบุตรี     ไปสูํที่  นคเรศ  นิเวศน๑วัง … 
 
ตัวอย่างท่ี 7  แสดงบทร๎องเพลงประสานเสนาะ 
     
 การก้าหนดโครงสร๎างท้านองเพลงทางร๎องที่ใช๎ในเพลงประสานเสนาะ ท้าโดยการก้าหนดให๎ทางร๎องใช๎ความยาว
จ้านวน  14  หน๎าทับ สองไม๎   เป็นความประสงค๑ของผู๎ประพันธ๑  เพราะการสร๎างทางร๎องเพลงทยอย  ไมํได๎มีการก้าหนดความ
ยาวในการประพันธ๑  เพลงโดยทั่วไปใช๎ 10 – 16  จังหวะหน๎าทับสองไม๎ในการสร๎างทางร๎อง  เชํน เพลงแขกลพบุรี ทํอน1  ใช๎  
10 จังหวะหน๎าทับสองไม๎  ในการสร๎างท้านองเพลง เป็นต๎น  
 2) การก าหนดลูกตกที่ใช้ในบทเพลงทางร้อง 
  การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลงทางร๎อง ในเพลงทยอยที่สร๎างขึ้นใหมํนั้น ผู๎ประพันธ๑สามารถสร๎างได๎ โดยวิธีการน้า
ท้านองเพลงที่บรรเลงนั้นมาพิจารณาเรื่องการใช๎บันไดเสียงในบทเพลง และเสียงที่ใช๎ในการจบทํอนเพลง แล๎วท้าการก้าหนด
โน๎ตที่ใช๎เป็นลูกตกในบทเพลง ให๎ตรงกับบันไดเสียงที่ใช๎ในการบรรเลง และควรต๎องใช๎เสียงในการจบทํอนเพลง ให๎เป็นเสียง
เดียวกันกับเสียงท่ีใช๎ในการจบเพลงทางการบรรเลง เชํน เพลงประสานเสนาะเป็นเพลงที่ใช๎บันไดเสียงซอล ซึ่งใช๎เสียงซอล ลา  
ที  เร  มี  ในการสร๎างท้านองเพลง ทั้ง 2 ทํอนเพลง และใช๎เสียงซอลในการจบการบรรเลงทั้ง 2 ทํอนเพลง   จึงมีการก้าหนด
เสียง ลูกตก ท่ีใช๎ในการสร๎างท้านองเพลงทางร๎องให๎อยูํในบันไดเสียงซอล    
 3)  การสร้างท านองเพลงทางร้อง  
 การสร๎างท้านองเพลงทางร๎องที่ใช๎ในบทเพลงประสานเสนาะ ใช๎วิธีการสร๎างเชํนเดียวกับการสร๎างท้านองทางการ
บรรเลงนั่นเอง คือ ใช๎เสียงหลักที่ใช๎ในบันไดเสียง ซอล  มาใช๎ในการสร๎างบทเพลง  แตํก็มีบางชํวงในครึ่งหลังของบทเพลงที่ใช๎
เสียงรองขั้นที่ 4 คือเสียง โด และเสียงรองขั้นที่ 7 คือ เสียง ฟา  มาใช๎ในการสร๎างท้านองเพลงทางร๎อง 
 การสร๎างท้านองเพลงทางร๎องจะใช๎เสียงหํางๆเป็นสํวนใหญํในการเอื้อนเสียง  ซึ่งจะเป็นการสะดวกกับนักร๎องในการ
เปลํงเสียงให๎ตรงกับเสียงโน๎ตที่ท้าการร๎อง มากกวําจะใช๎เสียงติดตํอกันในการออกเสียง  อีกประการหนึ่งการใช๎เสียงหํางในการร๎อง 
จะชํวยให๎นักร๎องไมํเหนื่อยจนเกินไปในการร๎องเพลงนั้น ๆ 
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แนวคิดหลักในบทประพันธ์เพลงชนะชัย  
หลักในบทประพันธ๑เพลงชนะชัยมีรายละเอียดในการสร๎างท้านองเพลง ดังนี้ 

 1) การก้าหนดโครงสร๎างท้านองเพลง 
2) การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลง 

 3) การสร๎างท้านองเพลงตามเสียงลูกตก 
4)  การสร๎างท้านองเพลงทางเปลี่ยน 

 5)  การทอนท้านองเพลงโดยการแตํงท้านองเพลงขึ้นใหมํ 
 6) การสร๎างทางร๎องเพลงชนะชัย  
 

การก าหนดโครงสร้างท านองเพลง 
 โครงสร๎างเพลงชนะชัย เถา สร๎างตามลักษณะเพลงปรบไกํ ที่มีมาแตํโบราณ  มีการก้าหนดโครงสร๎างของบทเพลง ให๎
เป็นเพลงเถา ส้าเนียงพมํา  มีทํอนเดียว ด๎วยวิธีการบรรเลงท้านองเพลงทางพื้นเที่ยวหนึ่ง และบรรเลงย๎อนกลับด๎วยท้านอง
เพลงทางเปลี่ยนอีกเที่ยวหนึ่งในการบรรเลงรับร๎องครั้งแรก  การบรรเลงรับร๎องครั้งท่ี 2 บรรเลงท้านองเพลงทางพื้นของเดิม ใน
ทํอนเพลงท่ี 1 แตํได๎สร๎างท้านองเพลงทางเปลี่ยนเมื่อบรรเลงย๎อนกลับ ในการบรรเลงรับร๎องครั้งที่ 2 นี้ ให๎มีความแตกตํางไป
จากท้านองทางเปลี่ยนที่ใช๎ในทํอนเพลงที่ 1 และใช๎วิธีการเดียวกันนี้ทั้งในท้านองเพลงสองช้ัน และท้านองเพลงช้ันเดียว เพื่อ
สร๎างลักษณะเดํนให๎กับบทเพลง โดยการสร๎างให๎มีท้านองการบรรเลงที่ไมํซ้้าท้านองกันในแตํละอัตราจังหวะเพื่อดึงดูดความ
สนใจของผู๎ฟ๓ง    
 การก าหนดลูกตกที่ใช้ในบทเพลง 

เพลงชนะชัย เถา เป็นบทเพลงที่สร๎างท้านองเพลง โดยการใช๎บันไดเสียงเพียงบันไดเสียงเดียว คือ บันไดเสียง โด ใน
การสร๎างท้านองเพลง โดยปกติท้านองเพลงจะใช๎ใช๎เสียงหลัก  5 เสียง  ในการสร๎างท้านองเพลง แตํก็มีบ๎างบางวรรคเพลงที่ใช๎
เสียงรองที่ 4 คือเสียง ฟา และเสียงรองที่ 7 คือ เสียง ที ชํวยในการสร๎างท้านองเพลงแตํมิได๎น้ามาใช๎เป็นลูกตกในบทเพลง  
 การสร้างท านองเพลงตามเสียงลูกตก 

เมื่อก้าหนดลูกตกในโครงสร๎างบทเพลงเรียบร๎อยแล๎ว ก็ต๎องสร๎างท้านองเพลงในแตํละวรรคเพลงให๎เป็นไปตามเสียง
ของลูกตกท่ีก้าหนดไว๎นั้น เพลงชนะชัย เถา  ได๎สร๎างบทเพลงโดยการใช๎วิธีแบบโบราณ  คือสร๎างท้านองเพลงทางฆ๎องวงใหญํขึ้น
กํอน การสร๎างท้านองเพลงโดยวิธีการนี้เป็นการสร๎างท้านองหลักให๎กับบทเพลง เป็นการสร๎างท้านองเพลงโดยการใช๎  มือฆ๎อง
อิสระ และมือฆ๎องบังคับ มาใช๎ในการปรุงแตํงท้านองเพลงชนะชัย เถา ให๎เป็นไปตามจินตนาการของผู๎ประพันธ๑  
 การสร้างท านองเพลงทางเปลี่ยน 

เพลงชนะชัย เถาประดิษฐ๑ท้านองเพลงทางเปลี่ยน โดยการน้าบทเพลงทางพื้นมาใช๎ในการสร๎างท้านองเพลงทาง
เปลี่ยนให๎มีความแตกตํางกันออกไป  ในเวลาบรรเลงย๎อนกลับในทุกทํอนเพลง และทุกอัตราจังหวะ     
 การทอนท านองเพลงโดยการแต่งท านองเพลงขึ้นใหม่ 

การทอนท้านองเพลงโดยการแตํงท้านองเพลงขึ้นใหมํ เป็นการทอนท้านองเพลงที่ผู๎ประพันธ๑เพลงสร๎างขึ้น โดยการใช๎
วิธีการยึดเสียงลูกตกของเพลงในอัตราจังหวะ  สามช้ัน  ทอนให๎เป็นอัตราจังวหะ สองช้ัน หรือเพลงในอัตราจังหวะ สองช้ัน 
ทอนให๎เป็นเพลงในจังหวะช้ันเดียว การทอนท้านองในลักษณะนี้ ผู๎ประพันธ๑จะสร๎างท้านองเพลงใหมํ ในอัตราจังหวะสองช้ัน 
หรือช้ันเดียว ให๎มีท้านองเพลงแตกตํางจากลักษณะบทเพลงสามชั้นหรือสองช้ันท่ีน้ามาท้าการทอน 
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การสร๎างทางร๎องเพลงชนะชัย 
 การสร๎างท้านองเพลงทางร๎องให๎กับเพลงชนะชัยประการแรก ต๎องน้าเอาการก้าหนดโครงสร๎างบทเพลงที่ใช๎ในการ
บรรเลง และการก้าหนด ลูกตก ท่ีใช๎ในบทเพลงทางการบรรเลง ในแตํละอัตราจังหวะ  มาใช๎เป็นกรอบในการสร๎างท้านองเพลง 
แล๎วน้ามาบรรจุเนื้อร๎อง และการสร๎างท้านองเพลงทางร๎องตํอไป 
         

บทสรุป  
 องค๑ความรู๎ในด๎านคีตลักษณ๑ของบทเพลงแตํละเพลง สามารถช้ีให๎เห็นเทคนิคการประพันธ๑บทเพลงได๎โดยตลอด และ
แสดงให๎เห็นลักษณะที่โดดเดํนที่ใช๎ในบทเพลง  ดังเชํนบทเพลงทั้งสองเพลงที่น้าเสนอ สรุปได๎ ดังนี้ 
 1. เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑  เป็นเพลงที่มี 2 ทํอน ทํอนแรก 8 จังหวะหน๎าทับปรบไกํ ทํอน 2  มี 6 จังหวะหน๎าทับ
ปรบไกํ  ใช๎บันไดเสียงซอล ในการด้าเนินท้านองทั้ง 2 ทํอนเพลง ซึ่งทั้ง 2 ทํอนเพลง ใช๎เสียงครบทั้ง 7 เสียงในการบรรเลง    
แตํงโดยใช๎วิธีการขยายเพลงโหมโรง ปฐมดุสิตออกไปอีกเทําตัว  ดังนั้น สัดสํวนของบทเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑จะมีความยาว
ของบทเพลงที่ยาวกวําโหมโรงปฐมดุสิตออกไปอีกเทําตัว  
    เพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ ใช๎การตกแตํงท้านองเพลง โดยการยึด ลูกตก ในต้าแหนํงเสียงตํางๆ เพื่อสร๎างท้านองเพลง
ให๎มีการขยายสัดสํวนจากเพลงโหมโรงปฐมดสุิต การขยายบทเพลงท้าให๎เกิดความแตกตําง ในวิธีการด้าเนินท้านองเพลงที่แปลง
เปลี่ยนไป  ความเปลี่ยนแปลงเกิดจากการใช๎ความคิดและจินตนาการในการสร๎างท้านองเพลง   ท่ีผันแปรไปตามการก้าหนดลูก
ตกที่ใช๎ในบทเพลง 
    การเช่ือมท้านองเพลงให๎มีความสัมพันธ๑กันในวรรคเพลงหนึ่งๆ จะใช๎เสียงหลักเสียงหนึ่งในบันไดเสียงมาเป็นลูกตก
ของบทเพลงในวรรคเพลงตํางๆ ตั้งแตํวรรคเพลงแรกที่ได๎บรรเลงจบลง  จะมี วรรคเพลงที่บรรเลงตามหลังมา วรรคเพลงที่
ตามหลังมานี้จะสร๎างท้านองเพลงให๎มีความสอดคล๎องเช่ือมโยงกับเสียงของลูกตกของวรรคเพลงแรก วรรคเพลงที่ตามหลัง
สามารถท่ีจะสร๎างท้านองเพลงอื่นๆ เช่ือมตํอได๎อีกมากมาย และในวรรคเพลงที่สร๎างใหมํก็จะมีเสียงของลูกตก ซึ่งจะท้าหน๎าที่
เชํนเดียวกันนี้เช่ือมกันไปตลอดเพลง 

 2. เพลงประสานเสนาะ สามช้ัน รูปแบบของเพลงเป็นเพลงประเภททยอย แตํงตามลักษณะเพลงทยอยที่มีมาแตํ

โบราณ การประพันธ๑เพลงประเภททยอย โดยทั่วไปจะให๎ความส้าคัญในการสร๎างท้านองเพลงลูกโยน เพลงประสานเสนาะ ลูกโยน  
ที่ใช๎ในทุก ๆ ชํวงของบทเพลง สร๎างลักษณะเดํนโดยการใช๎ ลูกขัด ในการด้าเนินท้านองทั้งสิ้น  ลูกโยนที่ใช๎ในเพลงประสาน
เสนาะ จึงแตกตํางจากบทเพลงทยอยทั้งหลาย 
 การก้าหนดโครงสร๎างเพลงประสานเสนาะ รูปลักษณ๑ ของบทเพลง เป็นเพลงที่มี 2 ทํอนเพลง ทํอนเพลงละ 4 โยน   
ทํอนเพลงท่ี 1  เริ่มต๎นด๎วยการสร๎างท้านองในการบรรเลงบทเพลง จบแล๎วตํอด๎วย ลูกน้าโยน  แล๎วจึงบรรเลงลูกโยน เมื่อสิ้นสุด
การบรรเลงลูกโยนลูกแรกแล๎ว เป็นการด้าเนินท้านองเพลง  โยนที่ 2  เริ่มต๎นด๎วยการสร๎างท้านองเพลง จบแล๎วตํอด๎วย ลูกน้าโยน  
ซึ่งลูกน้าโยน ลูกที่ 2 ลูกโยน ลูกท่ี 3 และที่ 4  ใช๎วิธีการสร๎างท้านองเพลงทางเปลี่ยนในทํอนเพลงท่ี 1 และทํอนเพลงที่ 2  เป็น
อันจบทํอน  บทเพลง ทํอน 2  ก็ใช๎วิธีการเดียวกันในการก้าหนดโครงสร๎างท้านองเพลง  
 การสร๎างทางร๎องเพลงประสานเสนาะใช๎ 3 ขั้นตอน  ในการสร๎างท้านองเพลงทางร๎อง  ประกอบด๎วย  การก้าหนด
โครงสร๎างบทเพลงทางร๎อง การก้าหนดลูกตกท่ีใช๎ในบทเพลงทางร๎อง และการสร๎างท้านองเพลงทางร๎อง 
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3. เพลงชนะชัย เถา เป็นเพลงส้าเสียงพมํา มีทํอนเดียว ความยาว 6 อัตราจังหวะหน๎าทับปรบไกํ สร๎างท้านองเพลงใน
การรับร๎องแตํละครั้ง ในทุกอัตราจังหวะ ด๎วยวิธีการบรรเลงท้านองเพลงทางพื้นเที่ยวหนึ่ง และบรรเลงย๎อนกลับด๎วยท้านอง
เพลงทางเปลี่ยนอีกเที่ยวหนึ่ง  ท้านองเพลงทางเปลี่ยนเมื่อบรรเลงย๎อนกลับในการรับร๎องแตํละครั้ง หรือแตํละทํอนเพลง  ได๎สร๎าง
ลีลาการด้าเนินท้านองเพลง ให๎มีความแตกตํางกันไปในทุกทํอนของบทเพลง และทุกอัตราจังหวะของเพลง 
 เมื่อก้าหนดลูกตกในโครงสร๎างบทเพลงเรียบร๎อยแล๎ว  น้าลูกตกนั้นมาคิดสร๎างท้านองเพลงในแตํละวรรคเพลง ให๎
เป็นไปตามเสียงของลูกตกท่ีก้าหนดไว๎นั้น  เพลงชนะชัย เถา ได๎สร๎างบทเพลงโดยการใช๎วิธีแบบโบราณ คือ สร๎างท้านองเพลง
ทางฆ๎องวงใหญํขึ้นกํอน การสร๎างท้านองเพลง โดยวิธีการนี้เป็นการสร๎างท้านองหลักให๎กับบทเพลง เป็นการสร๎างท้านองเพลง
โดยการใช๎  มือฆ๎องอิสระ และ มือฆ๎องบังคับมาใช๎ในการปรุงแตํงท้านองเพลงชนะชัย เถา ให๎เป็นไปตามจินตนาการของ
ผู๎ประพันธ๑  เมื่อได๎โครงสร๎างท้านองเพลง และการก้าหนดลูกตกแลว๎ สามารถน้ามาใสํรายละเอียดในบทเพลงเกี่ยวกับการบรรจุ
เนื้อร๎อง และการสร๎างท้านองทางร๎องได๎ตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 อรรถาธิบายบทเพลงโหมโรงศรีสุริยะวงศ๑ เพลงประสานเสนาะ สามช้ัน และเพลงชนะชัย เถา   ผลงานการประพันธ๑
เพลงทั้ง 3 เพลง สามารถน้าไปใช๎ประโยชน๑ในเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาการประพันธ๑เพลงไทย และการ
วิเคราะห๑เพลงไทย เพื่อให๎นักศึกษาได๎เห็นตัวอยํางในการประพันธ๑เพลงโหมโรง เพลงทยอย และเพลงปรบไกํ เถา ซึ่งในบท
เพลงไทยยังมีเพลงชนิดตําง ๆ ที่มีโครงสร๎างของเพลงแตกตํางๆไปจากนี้ เชํนเพลงตับ เพลงเรื่อง เพลงหางเครื่อง และเพลง
เกร็ดทั้งหลาย ผู๎สนใจในการประพันธ๑เพลง ควรให๎ความส้าคัญการศึกษารายละเอียดของบทเพลงลักษณะตําง  ๆ ให๎มีความ
เข๎าใจอยํางถํองแท๎  ในรูปแบบโครงสร๎างของบทเพลงเสียกํอนเป็นประการแรก เมื่อเกิดความเข๎าใจอยํางถูกต๎อง และควรจะได๎
ทดลองประพันธ๑เพลงท้ังหลายเหลํานั้นไว๎ เพื่อจะได๎เข๎าใจระเบียบ วิธีการ ประพันธ๑เพลงประเภทตําง ๆ ได๎อยํางมีสุนทรียภาพ 
และแสดงไว๎ซึ่งอัตลักษณ๑ของบทเพลงชนิดนั้นๆ น้าไปเผยแพรํในสังคมให๎ได๎รับรู๎ อันจะเป็นการชํวยตํอยอดการดนตรีไทยให๎มี
การพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์รับประทานอาหารจากแกลบข้าว 
ส าหรับผู้สูงอายุช่วงอายุระหว่าง 75-80 ปี 

Study and Design of Dining Utensils from Husk  
for the Elderly Aged 75-80 Years 

 

อ.วงศ๑ทอง  เขียนวงศ๑* อ.จุฬาลักษณ๑ จารุจุฑารัตน๑*  ปทุมพร แซํเตยี** 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารจากแกลบข๎าวส้าหรับผู๎สูงอายุ และ 2) ทดสอบ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ๑รับประทานอาหารจากแกลบข๎าวส้าหรับผู๎สูงอายุ กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎สูงอายุ ชํวงอายุระหวําง 75-80 ปี 
จ้านวน 15 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยการส้ารวจข๎อมูลด๎านรูปแบบจากการศึกษาเอกสารตํางๆ การสัมภาษณ๑ผู๎สูงอายุและ
ผู๎เช่ียวชาญด๎านเทคนิคที่เกี่ยวข๎อง เพื่อน้ามาออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารที่เหมาะสม จ้าแนกได๎ 3 รูปแบบ ประเมิน
ความเหมาะสมโดยผู๎เช่ียวชาญด๎านการออกแบบผลติภัณฑ๑ จากนั้นน้าข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไขกํอนน้าไปให๎ผู๎สูงอายุที่เป็น
กลุํมตัวอยํางทดลองใช๎ และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหาร  

ผลการวิจัยพบวํา  
อุปกรณ๑รับประทานส้าหรับผู๎สูงอายุในแบบที่ 2 มีรูปแบบที่สอดคล๎องเหมาะสมกับความต๎องการมากที่สุด โดยในด๎าน

ประโยชน๑ใช๎สอย พบวํา มีความสะดวกสบายในการใช๎งาน สามารถใช๎งานได๎ตามวัตถุประสงค๑ มีความปลอดภัย ไมํกํอให๎เกิด
อันตรายขณะที่ใช๎งาน งํายตํอการท้าความสะอาดและการจัดเก็บ มีความงามและมีรูปแบบทันสมัย สํวนการศึกษาด๎านวัสดุกับ
การน้ามาใช๎สร๎างเป็นผลิตภัณฑ๑ตามกระบวนการผลิต พบวํา วัสดุที่ท้าจากแกลบข๎าว คุณสมบัติยังไมํเหมาะสมตํอการน้ามาใช๎
เป็นวัสดุในการน้ามาสร๎างเป็นอุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุ  เนื่องจากโครงวัสดุในภาพรวมเปราะหักงําย ไมํมี
ความยืดหยุํน 
  ค าส าคัญ: แกลบข๎าว ผู๎สูงอาย ุอุปกรณ๑รับประทานอาหาร 
 

Abstract 
 

The aims of this research were 1) to design dining utensils from husk for the elderly and 2) to test 
the efficiency of the developed dining utensils from husk for the elderly. Data were collected through 
documentary research and from 15 elders aged between 75-80 years and related technical experts to 
design 3 patterns of dining utensils the suitability of which was assessed by product design experts. Their 
recommendations were used for further improvements before the experiment to validate the efficiency of 
the dinning utensils.  

 
 
 

 

*อาจารย๑ประจ้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา   
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The results revealed that: 
The pattern 2 of dining utensils was the most suitable pattern in terms of application, i.e., 

convenience, corresponding users’ need, safety, ease of washing and storing, and modern and attractive 
pattern. As for materials and prototype of production, it was reported that they were not suitable to be 
used for dining utensils production on account of their fragility and inflexibility. 
 Key words: Husk , Elderly, Utensils 
 

บทน า 
 ในป ีพ.ศ.2533 มีผู๎สูงอายุตั้งแตํ 75 ปีขึ้นไป ประมาณ 700,00 คน ดาดวําจะเพิ่มเป็น 1,400,000 คน ในราวปี 2553 
และคาดวําเพิ่มเป็นกวํา 2 ล๎านคนในปี พ.ศ. 2563 (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2542) การที่ผู๎สูงอายุมีอายุมากขึ้น ก็ยิ่งมี
ข๎อจ้ากัดในการท้ากิจวัตรประจ้าวันมากขึ้น โดยสัดสํวนผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถท้ากิจวัตรประจ้าวันได๎เพิ่มขึ้นจาก 1.4% ของ
ผู๎สูงอาย ุ60-64 ปี เป็น 15.4% ของผู๎สูงอาย ุ80 ปีขึ้นไป ดังนั้น การมีอายุท่ียืนยาวขึ้น ยิ่งสํงผลให๎เกิดข๎อจากัดในการท้ากิจวัตร
ประจ้าวันเพิ่มมากขึ้น ส้าหรับโรคที่ผู๎สูงอายุเป็นมากที่สุด 3 ล้าดับคือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงคลอเลสเตอรอลสูง 
ร๎อยละ 33.69 ของผู๎สูงอายุทั้งหมด รองลงมาคือ เบาหวาน ร๎อยละ 15.03 และเก๏าท๑ รูมาตอยด๑ ปวดเขํา หลัง คอ เรื้อรัง 
คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 10.05 ตามล้าดับ ซึ่งเป็นโรคที่ผู๎สูงอายุชายและหญิงมีการเจ็บปุวยคล๎ายคลึงกัน การเจ็บปุวยด๎วย
โรคเรื้อรังในผู๎สูงอายุยังน้ามาซึ่งภาวะทุพพลภาพท้าให๎ไมํสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ้าวันได๎ด๎วยตนเอง โดยจะพบมากยิ่งขึ้น
และมีความรุนแรงมากข้ึนเมื่ออายุเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะโรคเกี่ยวการเสื่อมของข๎อตํอจากสาเหตุตําง ๆ โรคข๎อเสื่อมเป็นโรคใน
กลุํมข๎ออักเสบ (osteoarthritis: OA) ชนิดหนึ่งที่พบได๎บํอยที่สุด พบได๎ทั้งในผู๎ชายและผู๎หญิงที่มีอายุตั้งแตํ 40 ปีขึ้นไป 
โดยพบวําในกลุํมผู๎ที่มีอายุน๎อยกวํา 45 ผู๎ชายเป็นมากกวําผู๎หญิง ในกลุํมอายุมากกวํา 45 ปีผู๎หญิงเป็นมากกวําผู๎ชาย และในผู๎ที่
มีอายุเกินกวํา 75 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิงจะมีข๎อเสื่อมมากกวําร๎อยละ 80 - 90 แตํอาจมีอาการตํางกันไป เชํน มีข๎อเสื่อม
แตํไมํมีอาการปวดถ๎าไมํใช๎งานข๎อนั้นๆ มาก ข๎อตํอที่มักพบการเสื่อม ได๎แกํ ข๎อนิ้ว ข๎อเขําข๎อสะโพก ข๎อกระดูกหลังทั้งกระดูก
สันหลังระดับคอ และกระดูกสันหลังระดับเอว (5) ซึ่งประเด็นป๓ญหาโดยเฉพาะสํวนของเรื่องการรับประทานอาหารจากศึกษา
ของหนํวยงาน National Academy on an Aging Society ประเทศสหรัฐอเมริกามีการส้ารวจกลุํมผู๎สูงอายุในประเด็น
ข๎อจ้ากัดของการด้ารงชีวิตประจ้าวัน  ผลส้ารวจแบํงกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ กิจกรรมที่ท้าได๎เองไมํต๎องใช๎เครื่องมือ 
และกิจกรรมที่ต๎องใช๎เครื่องมือชํวยเหลือ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ท้าได๎เองไมํต๎องใช๎เครื่องมือ ที่เกี่ยวข๎องกับกับการรับประทาน
อาหาร พบป๓ญหาความเสื่อมของข๎อนิ้วมือท้าให๎จับช๎อนส๎อมไมํสะดวกสํงผลตํอภาวะโภชนาการของส้าหรับผู๎สูงอายุ  

จากการประชุมวิชาการด๎านผู๎สูงอายุระดับโลกครั้งที่ 11 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค โดยมีผู๎แทนจากองค๑กรด๎าน
ผู๎สูงอาย ุจาก 63 ประเทศรํวมประชุมซึ่งได๎มีการหยิบยกสถานการณ๑สังคมทุกประเทศที่ก๎าวเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ  ภายใต๎หัวข๎อ
หลักตําง ๆ พบวําท่ีประชุมได๎มีการหยิกยกประเด็น เทคโนโลยีกับผู๎สูงอายุ เป็นการใช๎ประโยชน๑จากสิ่งประดิษฐ๑และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสํงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  เชํนสิ่งประดิษฐ๑หรือผลิตภัณฑ๑ที่ออกแบบส้าหรับการใช๎สอยใน
ชีวิตประจ้าวัน จากประเด็นข๎างต๎นอุปกรณ๑รับประทานอาหารเป็นอุปกรณ๑สา้หรบัใช๎สอยในชีวิตประจ้าวันท่ีมีผลตํอภาวะโภชนา
ที่ดีของผู๎สูงอายุ ซึ่งรูปแบบของอุปกรณ๑รับประทานอาหารที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของสูงอายุจึงเป็นสิ่งส้าคัญ  รวมถึงการ
พิจารณาวัสดุในการผลิตภัณฑ๑เป็นอุปกรณ๑รับประทานอาหารที่ปลอดภัย หาได๎งํายในท๎องถิ่น ซึ่งแกลบข๎าวป๓จจุบันได๎ถูกน้ามา
พัฒนาเป็นวัสดุทดแทน เนื่องจากประเทศไทยโดยเฉลี่ยตํอมีปริมาณการผลิตข๎าวประมาณ 35 ล๎านตัน คิดเป็นปริมาณแกลบ
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โดยประมาณ 8 ล๎านตัน แกลบจึงเป็นวัสดุอีกประเภทหนึ่งที่ได๎รับความสนใจ จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลาย เนื่องจากมี
คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่เทียบเทํากับเมลามีน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ๑ภาชนะและเครื่องใช๎ประเภทอาหาร ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล๎อม แตํพบวําการผลิตภัณฑ๑ยังไมํได๎รับความสนใจจากคนไทยมากนัก รูปแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารยังเป็น
รูปแบบมาตรฐาน ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาและออกแบบอุปกรณ๑รบัประทานอาหารจากแกลบข๎าวส้าหรับผู๎สูงอายุ พร๎อม
ทั้งศึกษากระบวนการผลิตอุปกรณ๑รับประทานอาหารจากวัสดุจากการเกษตร เพื่อให๎ได๎รูปแบบที่เหมาะสมกับผู๎สูงอายุ ซึ่งมี
ป๓ญหาเกี่ยวกับข๎อนิ้วมือเสื่อม โดยคาดหวังวําการน้าเอาองค๑ความรู๎ทางด๎านการออกแบบผลิตภัณฑ๑มาใช๎เพื่อสร๎างมูลคําให๎กับ
วัสดุในภาคเกษตรกรรมชองไทยท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารจากแกลบข๎าวส้าหรับผู๎สูงอายุ 
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู๎วิจัยศึกษาข๎อมูลทางด๎านเอกสาร โดยการค๎นหาข๎อมูลที่สามารถเชื่อได๎ และสามารถอ๎างอิงแหลํงที่มาท่ีการสืบค๎นได๎ 
ประกอบด๎วย เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารการประชุมทางวิชาการ ต้ารา บทความ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ๑ 
สื่ออิเล็คทรอนิกส๑ ฯลฯ  ในประเด็นท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักแนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎เป็นข๎อมูลเบื้องต๎นที่ส้าคัญส้าหรับการ
วิเคราะห๑ในสํวนตําง ๆ ดังนี ้

1. ส้ารวจลักษณะของป๓ญหา โดยการเก็บข๎อมูลภาพและการสัมภาษณ๑ผู๎สูงอายุในประเด็นตําง ๆ ตามที่ระบุใน
วัตถุประสงค๑การวิจัย 

2. วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยการหาจุดรํวมข๎อมูลทางด๎านเอกสารและข๎อมูลจากการส้ารวจเพื่อ ให๎เห็นภาพที่สัมพันธ๑กัน
และเชื่อมโยงอยํางมีระบบในลักษณะองค๑รวม 

3. สรุปผลและข๎อเสนอแนะ โดยการน้าผลที่ได๎มาวิเคราะห๑ไปตรวจสอบวําตรงกับวัตถุประสงค๑ของการวิจัยหรือไมํ
อยํางไร พร๎อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการวิจัยในเรื่องเดียวกันกับงานวิจัยในอนาคต 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาและออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารที่มรีูปแบบเหมาะสมส้าหรบัผู๎สงูอายุ ผู๎วิจัยด้าเนินการส้ารวจข๎อมูลทั่วไป

ของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎แบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยการแจกแจงความถี่ และคําร๎อยละ ดังนี ้
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ตารางที่ 1 จ้านวนและร๎อยละข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยําง 

 
จากตารางที่ 1 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 53 มีอายุอยูํในชํวง 66-71 ปี คิดเป็นร๎อยละ 

47 มีป๓ญหาเจ็บข๎อนิ้วมือและข๎อมือ คิดเป็นร๎อยละ 87 รับประทานปกติ คิดเป็นร๎อยละ 87 และสํวนใหญํใช๎ช๎อนสั้น
รับประทานอาหาร คิดเป็นร๎อยละ 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน (n=15) ร้อยละ(%) 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

อาย ุ
60 – 65  ปี 
66 – 71  ปี 
มากกวํา 71 ปี 

ลักษณะป๓ญหาของข๎อและกล๎ามเนื้อ 
          -มีป๓ญหาของการเคลื่อนไหวแขน  
          -มีป๓ญหาเจ็บข๎อนิ้วมือและข๎อมือ  
ลักษณะของอาหารที่รับประทาน  
          -อาหารอํอน 
          -อาหารปกติ 
อุปกรณ๑ที่ใช๎ส้าหรับประทานอาหาร 
          -ช๎อนสั้น 
          -ช๎อนยาว 
          -ตะเกียบ 

 
8 
7 
 
7 
5 
3 
 
2 
13 
 
2 
13 
 

10 
5 
0 

 
53 
47 
 

33 
47 
20 
 

13 
87 
 

13 
87 
 

67 
33 
0 
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ตารางที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของวัสดุหลังผํานกระบวนการ 

ล าดับ 

ส่วนผสม ค่าในการปรับต้ังของเคร่ืองอัด ผลลัพธ์ที่ได้
ลักษณะทาง
กายภาพ 

แป้งมัน
ส าปะหลัง(g.) 

แกลบ
ข้าว(g.) 

น้ า(ml.) 
เวลา 
(นาที) 

แรงกด
(bar.) 

อุณหภูมิ 
(องศาC) 

1. 50 10 50 10 100 180 
 

2. 50 20 50 10 100 180 
 

3. 50 30 50 10 100 180 

 

4. 50 40 50 10 100 180 

 

 
จากตารางที่ 2 พบวํา ลักษณะทางกายภาพของวัสดุในล้าดับที่ 3 วัสดุจะเห็นพื้นผิวของแกลบข๎าวโดดเดํนชัดเจนซึ่ง

เป็นสํวนผสมที่เหมาะสมกวําแบบอื่น ๆ  ลักษณะเดํนของทุกแบบมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ๑ ข๎อด๎อยของวัสดุ พบวํา โครงวัสดุ
ในภาพรวมเปราะหักงําย ไมํมีความยืดหยุํน  

การวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นที่มีตํอรูปแบบและการใช๎งานของอุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุ ผู๎วิจัย
ด้าเนินการ โดยแบํงกลุํมผลิตภัณฑ๑เป็น 4 กลุํม คือ A=รูปแบบเรียบงํายวัสดุธรรมชาติ  B=รูปแบบทันสมัยวัสดุโลหะ/วัสดุ
สังเคราะห๑ C=รูปแบบสวยงามแปลกวัสดุโลหะ/วัสดุสังเคราะห๑ และ D=รูปแบบพิเศษตามลักษณะการใช๎งาน ก้าหนดต้าแหนํง
ผลิตภัณฑ๑ใหมํอยูํในกลุํม D ซึ่งเป็นกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่ลักษณะพิเศษ ดังภาพท่ี 1   
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ภาพที่ 1  กลุํมผลิตภัณฑ๑ และต้าแหนํงผลิตภัณฑ๑ท่ีท้าการพัฒนารูปแบบ 
  

การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ผู๎วิจัยท้าการศึกษารูปแบบของอุปกรณ๑รับประทานอาหารตามผลิตภัณฑ๑เดิมที่มีในท๎องตลาด และน้ามาท้าแบบภาพรําง
เพื่อศึกษารูปแบบและขนาด ดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 2  การท้าแบบภาพราํงเพื่อศึกษารูปแบบและขนาด 

เทคโนโลย ี

  หรูหรา แปลก 

ดั้งเดิม 
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จากภาพที่ 2 ผู๎วิจัยได๎ท้าแบบภาพรํางเพื่อศึกษารูปแบบและขนาด ซึ่งพบวํา มีข๎อจ้ากัดในการใช๎งานของผู๎สูงอายุ 
เนื่องจากขณะจับช๎อนผู๎สูงอายุจะมีอาการเจ็บข๎อมือ จึงได๎ท้าการออกแบบผลิตภัณฑ๑อุปกรณ๑รับประทานอาหารต๎นแบบ 3 แบบ 
และท้าการประเมินเปรียบเทียบประสิทธิภาพด๎านการใช๎ประโยชน๑ใช๎สอย ด๎านความงาม และด๎านความปลอดภัย ดังภาพที ่3 – 5   
  
 
 
 
 
 
 
                 แบบท่ี 1                                       แบบท่ี 2           แบบท่ี 3                                                   
  

ภาพที่ 3 การออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารต๎นแบบ 3 แบบ 
 
   สรุปผลการวิเคราะห๑อุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุภาพรวม เพื่อรูปแบบที่เหมาะสมส้าหรับผู๎สูงอายุ 
สามารถสรุปโดยน้าป๓จจัยด๎านตํางๆ ในแตํละรูปแบบมาท้าการประมวลผล ดังภาพท่ี 4  
   

 
 

ภาพที่ 4 ผลการประเมินผลติภณัฑ๑อุปกรณ๑รับประทานอาหารภาพรวม 
 
 จากภาพท่ี 4  พบวํา อุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุแบบที่ 2 มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด แสดงให๎เห็นวําแบบที่ 2 
มีความสอดคล๎องเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎สูงอายุมากท่ีสุด  
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ภาพที่ 5 ผลการเปรยีบเทียบประสิทธิภาพด๎านการใช๎ประโยชน๑ใช๎สอย ด๎านความงาม และด๎านความปลอดภัย 
 
 จากภาพที่ 5 เมื่อพิจารณารายด๎านของอุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุทั้ง 3 รูปแบบ พบวํา ด๎านความ
ปลอดภัยมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้ง 3 รูปแบบ รองลงมาคือ ด๎านความงาม และด๎านประโยชน๑ใช๎สอย ตามล้าดับ 
  

 
 

ภาพที ่6 ผลติภณัฑ๑ต๎นแบบท่ีผํานการประเมินจากกลุํมเปูาหมาย 
 

 จากภาพที่ 6 ผู๎วิจัยได๎น้ารูปแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารแบบที่ 2 มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบอุปกรณ๑
รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุท่ีเหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการ  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการออกแบบอุปกรณ๑รับประทานอาหารจากแกลบข๎าว และทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ๑รับประทาน

อาหารส้าหรับผู๎สูงอายุประเมิน พบวํา อุปกรณ๑รับประทานส้าหรับผู๎สูงอายุในแบบที่ 2 มีรูปแบบท่ีสอดคล๎องเหมาะสมกับความ
ต๎องการมากที่สุด สํวนผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ๑รับประทานอาหาร พบวํา รูปแบบที่สอดคล๎องกับประโยชน๑ใช๎สอย 
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มีความสะดวกตํอการใช๎งาน รองลงมาคือ มีความปลอดภัย ไมํกํอให๎เกิดอันตรายขณะที่ใช๎งาน งํายตํอการท้าความสะอาดและการ
จัดเก็บ  และรูปแบบสวยงามงามทันสมัย สํวนการศึกษาด๎านวัสดุมาใช๎ผลิตอุปกรณ๑รับประทานอาหาร พบวํา วัสดุที่ท้าจาก
แกลบข๎าว คุณสมบัติยังไมํเหมาะสมตํอการน้ามาใช๎เป็นวัสดุในการน้ามาสร๎างเป็นอุปกรณ๑รับประทานอาหารส้าหรับผู๎สูงอายุ 
เนื่องจากโครงวัสดุในภาพรวมเปราะหักงําย ไมํมีความยืดหยุํน การศึกษาครั้งนี้มีป๓ญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการผลิต ใน
กระบวนการอัดขึ้นรูปจากเครื่องมืออุตสาหกรรม จึงใช๎กระบวนการผลิตด๎วยเทคโนโลยี 3 มิติ  

 

ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยนี้ กํอให๎เกิดความรู๎ในสองด๎านได๎แกํ ด๎านความรู๎ ความเข๎าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และกระบวนการผลิตที่
น้าวัสดุการเกษตรคือแกลบข๎าวมาใช๎ โดยใช๎กระบวนการผลิตด๎วยเทคโนโลยี 3 มิติ เป็นสํวนหน่ึงของการสร๎างผลิตภัณฑ๑ ผู๎วิจัย
มีข๎อเสนอแนะในการท้าวิจัยในบ๎างประการ ดังนี ้

1. ควรค้านึงความพร๎อมของผลิต เป็นไปได๎ในเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ๑ในระดับชุมชน 
2. ควรศึกษาพัฒนาเทคนิคการรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่สอดคล๎องกับเทคนิคในการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ๑จากแกลบข๎าว 
3. ควรศึกษารูปแบบการใช๎งานในรูปแบบตําง ๆ ให๎มากยิ่งขึ้น  
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการงานวัดผลและประเมินผล 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมทุรปราการ 

The Development of Information Management System for Measurement and 
Evaluation of Navaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakan School 

 

นิพนธ๑ ก๎อนทอง*  ดร.คณกร สวํางเจริญ** ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา** 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค๑พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยใช๎
ระบบที่พัฒนาขึ้นในลักษณะเว็บแอพพลิเคช่ัน (Web Application) ให๎มีประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลและความ
พึงพอใจของผู๎ใช๎ที่มีตํอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยแบบสอบถามการพัฒนาน้าหลักการ 
พัฒนาระบบ SDLC (System Development Life Cycle) มาใช๎ในการพัฒนาระบบ และได๎รวบรวมความต๎องการ วิเคราะห๑
ป๓ญหาจากระบบส้าหรับใช๎ในการจัดการข๎อมูลงานวัดผลและประเมินผล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและ
ประเมินผลนี้  

ผลการวิจัยพบวํา  
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยการประเมินประสิทธิภาพการท้างานของระบบจาก

ผู๎เช่ียวชาญอยูํในเกณฑ๑ดีมีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.10 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.59 และความพึงพอใจจากกลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ระบบอยูํในเกณฑ๑ที่ดี คําเฉลี่ยเทํากับ 4.43 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทํากับ 0.51 ดังนั้นระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถน้าไปใช๎งานได๎จริงและตอบสนองการท้างานของผู๎ใช๎ได๎ถูกต๎องตามความต๎องการ  
  ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล 
 

Abstract 
 

   This research is a development of information management system for measurement and 
evaluation of Navaminthrachinuthit Suankularbwittayalai Samutprakan School. The objective is to develop 
management system for measurement and evaluation, using material developed in the web-based 
application (Web Application) to evaluate the efficiency and effectiveness and to assess user satisfaction 
with information systems for the management of the dissertation and to thesis on the development of 
the principle of development of the SDLC (System Development Life Cycle) is used to develop the 
system and requirements gathering analysis of existing systems in the management system for 
measurement and evaluation.  
 

*นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ๎านสมเด็จเจา๎พระยา 
**อาจารย๑ประจา้คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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  The results found that  
  1) The effectiveness of the developed information system evaluated by expert systems remained 
strong with an average of 4.10 and 0.59 of standard deviation.  
  2) The satisfaction of the samples using the system remained good. The average was 4.43 and the 
standard deviation of 0.51, the system developed can be applied to practical and responsive to the need 
of users. 
   Keywords: The management system for measurement and evaluation 
 

บทน า 
การรู๎สารสนเทศเป็นข๎อก้าหนดพื้นฐานและเป็นสิ่งจ้าเป็นส้าหรับการศึกษาทุกระดับ ทุกสภาพการเรียนรู๎ชํวยให๎

ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองเป็นการเรียนรู๎ที่อาศัยทรัพยากรสารสนเทศเป็นส้าคัญ ซึ่งการพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นผู๎ใฝุการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตเป็นบทบาทส้าคัญที่สถาบันการศึกษาแตํละแหํงมุํงสอนให๎ผู๎เรียนคิดอยํางมีวิจารญาณคิดเป็นท้าเป็นและฝึกการ
เรียนรู๎อยํางเป็นระบบ ดังนั้น การรู๎สารสนเทศจึงมีความส้าคัญทั้งในด๎านการเรียนรู๎ การด้ารงชีวิตในสังคมและเป็นความจ้าเป็น
ของสถานบันการศึกษาจะต๎องสร๎างผู๎เรียนให๎เป็นผู๎รู๎สารสนเทศในสังคมการเรียนรู๎เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคน
ไทยและสังคมไทย (ชุติมา สัจจานันท๑, 2544, น.50) จึงถือได๎วําการสํงเสริมการรูส๎ารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร๎างพลังให๎กับ
บุคคล เนื่องจากบุคคลผู๎รู๎สารสนเทศจะสามารถตระหนักถึงความต๎องการของตนมีเทคนิคและทักษะในการใช๎ทรั พยากร
สารสนเทศ แหลํงสารสนเทศและเครื่องมือตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความต๎องการ (Bawden, 2001, 
p.230) ดังนั้นการเรียนการสอนในโรงเรียนในป๓จจุบันจึงมุํงหมายเน๎นให๎ผู๎เรียนศึกษาค๎นคว๎าและแสวงหาความรู๎ด๎วนตนเอง 
การศึกษาเรียนรู๎ด๎วยตนเองยํอมท้าให๎เข๎าใจบทเรียนอยํางลึกซึ่งและเมื่อค๎นคว๎าอยํางสม่้าเสมอก็จะเห็นคุณคําของการเรียนรู๎
นอกจากน้ี การค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติมจากแหลํงความรู๎ตําง ๆ หลายประเภทหลายรูปแบบยังเป็นการฝึกฝนให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด
วิเคราะห๑ข๎อคิดเห็นตําง ๆ เพื่อน้าไปสูํข๎อสรุปท่ีมีเหตุมีผล (ธัญนรัตน๑ โชติวิวุฒพงศ๑ฐ และคณะ, 2559) 

การพัฒนาระบบเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับระบบที่จะด้าเนินการไปอยํางตํอเนื่อง และถ๎าระบบต๎องการแก๎ไข
ปรับปรุงที่ส้าคัญ ภายใต๎ขอบเขตของการพัฒนา หรือมีความจ้าเป็นที่ต๎องปรับเปลี่ยนให๎ทันตํอการพัฒนาเทคโนโลยี หรือการ
เปลี่ยนแปลงในระบบ ในสํวนส้าคัญเพื่อการตรวจสอบ ปรับปรุง และตัดสินใจใหมํ เป็นวงจรหรือ วัฏจักรของการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) ใน 5 ขั้นตอน คือ การศึกษาระบบ การวิเคราะห๑ระบบ การออกแบบระบบ 
การน้าระบบไปใช๎ และการตรวจสอบและทบทวนระบบ (Stair, 1996) 

ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการและวิธีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดท้ากับป๓จจัยน้าเข๎าเพื่อให๎ได๎ผลผลิตตามความต๎องการ 
ซึ่งในระบบหนึ่งนอกจากตัวของมันเองจะเป็นระบบยํอยของระบบอ่ืนท่ีอยูํเหนือตวัมันแล๎ว ยังมีระบบยํอยท่ีอยูํภายใต๎ตัวของมัน
อีกด๎วย ดังน้ันระบบ ๆ หนึ่งจะต๎องศึกษาวําระบบนั้นประกอบด๎วยระบบยํอยอะไรบ๎าง เพื่อจะได๎ศึกษาและวิเคราะห๑ระบบยํอย
เหลํานั้น เพราะในระบบยํอยหนึ่ง ๆ ไมํสามารถอธิบายตัวเองได๎อยํางสมบูรณ๑ ดังนั้นเพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย การปฏิบัติงานใด 
จ้าเป็นต๎องมีระบบที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมส้าหรับองค๑กรนั้น ถ๎าหากปฏิบัติงานภายใต๎ระบบด๎อยประสิทธิภาพก็จะสํงผล
ให๎การปฏิบัติงานไมํบรรลุเปูาหมาย (ภัสรา โกมณเฑียรและคณะ, 2559) 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 58 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

จากเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการบริหารจัดการด๎านสารสนเทศในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งผู๎วิจัยได๎ปฏิบัติหน๎าที่ครูผู๎สอนวิชาคอมพิวเตอร๑ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  

การจัดสารสนเทศเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลซึ่งเป็นงานหลักของโรงเรียน ที่จ้าเป็นจะต๎องด้าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานวิชาการในการจัดเก็บข๎อมูล เพื่อให๎มีความสมบูรณ๑ เป็นระบบและมีความชัดเจนมีข๎อมูลที่ถูกต๎องครบถ๎วน 
เป็นป๓จจุบัน ซึ่งจะสํงผลดีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวัดผลประเมินผลให๎มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาผู๎เรียนอยําง
เต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาของชาติจึงได๎มีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล  
2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล                    

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 

ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 407  คน 
กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช๎เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 จ้านวน 30 คน โดยได๎มาจากการสุํมอยํางงํายด๎วยการจับสลาก 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 
สมุทรปราการ 

2.2 แบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ    

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรต๎น คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล  
3.2 ตัวแปรตาม คือ  
     3.2.1 ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล  
     3.2.2 ความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล  
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4. ขั้นตอนการวิจัย 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการด๎านการวัดผลและประเมินผลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ

วิทยาลัย สมุทรปราการ ด้าเนินการตามวงจรพัฒนาระบบ (The Systems Development Life Cycle :SDLC) 5 ขั้นตอน
ดังนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาระบบ (Systems Investigation) 
ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห๑ระบบ (Systems Analysis) 
ขั้นตอนท่ี 3 การออกแบบระบบ (Systems Design) 
ขั้นตอนท่ี 4 การน้าระบบไปใช๎ (Systems Implementation) 
ขั้นตอนท่ี 5 การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด้าเนินการวจิัย 
 
 

 

ออกแบบเคร่ืองมือการประเมิน 

วิเคราะห์และออกแบบ การประเมินผล 

ทดสอบระบบ 

วางแผนการพัฒนาระบบ 

วิเคราะห์ระบบ 

ออกแบบ UI 

พัฒนาระบบ 

แก้ไขปรับปรุง 

ประเมินประสิทธภิาพและ
ความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีทดลองใช้ระบบ 

กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
ระบบและประเมินผล เก็บ
รวบรวมผลการประเมิน 
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

จัดท าคู่มือเอกสารรายงาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการดา๎นการวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู๎เช่ียวชาญ และประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ
ด๎านประสิทธิภาพของระบบ สถิติวิเคราะห๑ด๎วยคําเฉลี่ย ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตารางตํอไปนี้ 
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู๎เชี่ยวชาญ 

ล าดับ รายการประเมิน 
X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 

1 สํวนของการน้าเข๎าข๎อมลู (Input) 4.13 0.45 ด ี
2 สํวนของกระบวนการท้างาน (Process) 4.18 0.69 ด ี
3 สํวนของการแสดงผลข๎อมลู (Output) 3.99 0.65 ด ี
 เฉลี่ยรวม 4.10 0.59 ดี 

 

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบของผู๎เ ช่ียวชาญ โดยภาพรวมของระบบ พบวํา ระบบมี
ประสิทธิภาพอยูํในระดับดี (X =4.10) เมื่อพิจารณาตามรายการประเมิน พบวํา ระบบมีประสิทธิภาพอยูํในระดับดีทุกรายการ  
(X =3.33-4.13) 

 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบด๎านประสิทธิภาพของระบบ 

ล าดับ รายการประเมิน 
X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการข๎อมูลการวัดผลและประเมินผล 4.56 0.50 ดีมาก 
2 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการข๎อมูลทะเบียนและวัดผล 4.36 0.55 ด ี
3 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการข๎อมูลนักเรียน 4.30 0.46 ด ี
4 ความสามารถของระบบในดา๎นการจัดการข๎อมูลของกรรมการสอบวดัผล 

และประเมินผล  
4.43 0.62 ด ี

5 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการข๎อมูลการด้าเนินการวัดผล 
และประเมินผล 

4.33 0.54 ด ี

6 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการผลลัพธ๑ในรูปแบบรายงานตําง ๆ 4.33 0.54 ด ี
7 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการการสืบค๎น 4.50 0.57 ดีมาก 
8 ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการการน้าเข๎าข๎อมูล 4.33 0.54 ด ี
9 ความสามารถของระบบในด๎านการการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล 4.56 0.50 ดีมาก 
10 ความสามารถของระบบในด๎านการลบข๎อมูล 4.63 0.49 ดีมาก 
11 ความสามารถของระบบในด๎านการประมวลผลของโปรแกรม 4.63 0.55 ดีมาก 
12 ความสามารถของระบบในด๎านการปูองกันข๎อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 4.36 0.55 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.44 0.53 ดี 
 

จากตารางที่ 2 พบวํา ผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจด๎านประสิทธิภาพของระบบ โดยภาพรวมอยูํในระดับดี (X =4.44) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบด๎านความยากงํายตํอการใช๎ระบบ 
ล าดับ รายการประเมิน 

X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 
1 ความงํายตํอการใช๎งานของระบบ 4.53 0.51 ดีมาก 
2 ความเหมาะสมในการเลือกใช๎ขนาดของตัวอักษรบนจรภาพ 4.00 0.64 ด ี
3 ความเหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและรูปภาพ 4.30 0.60 ด ี
4 ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความสัญลักษณ๑หรือรูปภาพเพื่อ

อธิบายสื่อความหมาย 
4.43 0.50 ด ี

5 ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน๎าจอภาพ 4.46 0.50 ด ี
6 ความเหมาะสมในการวางต้าแหนํงของสํวนประกอบบนจอภาพ 4.46 0.57 ด ี
7 ค้าศัพท๑ที่ใช๎มีความคุ๎นเคยและสามารถปฏิบัติตามได๎โดยงําย 4.50 0.50 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.38 0.54 ดี 
 

จากตารางที่ 3 พบวํา ผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจด๎านความยากงํายตํอการใช๎ระบบ โดยภาพรวมอยูํในระดับดี 
(X =4.38) 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล 
ล าดับ รายการประเมิน 

X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 
1. การก้าหนดรหัสผู๎ใช๎และรหัสผํานในการตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎งานระบบ 4.50 0.50 ด ี
2. การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎ระบบ 4.33 0.47 ด ี
3. การมีระบบ Logout ในการออกจากระบบ 4.46 0.57 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.43 0.51 ดี 
 

จากตารางที่ 4 พบวํา ผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล โดยภาพรวมอยูํในระดับด ี(X =4.43) 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ ภาพรวมรายด๎าน 

ล าดับ รายการประเมิน 
X  SD. ระดับประสิทธิภาพ 

1 ด๎านประสิทธิภาพของระบบ 4.44 0.53 ด ี
2 ด๎านความยากงํายตํอการใช๎ระบบ 4.38 0.54 ด ี
3 ด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล 4.43 0.51 ด ี

เฉลี่ยรวม 4.41 0.52 ด ี
 

จากตารางที่ 5 พบวํา ผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจตํอการใช๎ระบบ โดยภาพรวมอยูํในระดับดี (X =4.41) เมื่อพิจารณา
รายด๎าน พบวํา ผู๎ใช๎ระบบมีความพึงพอใจตํอการใช๎ระบบอยูํในระดับดีทุกด๎าน ( X =4.38-4.44) โดยด๎านประสิทธิภาพของ
ระบบ มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล และด๎านความยากงํายตํอการใช๎ระบบ ตามล้าดับ  
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ดังนั้นจึงสรุปได๎วําความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางที่ได๎ทดลองใช๎ระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงาน
วัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ อยูํในเกณฑ๑ระดับดี 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบ

วิทยาลัย สมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 
               1. ด๎านประสิทธิภาพของระบบ เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในด๎านประสิทธิภาพ เชํน 
ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการ การน้าเข๎าข๎อมูล ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการ การสืบค๎น 
ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการ การน้าเข๎าข๎อมูล ความสามารถของระบบในด๎านการจัดการการปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูล 
ความสามารถของระบบในด๎านการลบข๎อมูล ความสามารถของระบบในด๎านการประมวลผลของโปรแกรม ความสามารถของ
ระบบในด๎านการปูองกันข๎อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น น้ันได๎รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับด ี
                2. ด๎านความยากงํายตํอการใช๎ระบบ เมื่อพิจารณาการประเมินความพึงพอใจของระบบในด๎านความยากงํายตํอ
การใช๎ระบบ เชํน ความงํายตํอการใช๎งานของระบบ ความเหมาะสมในการเลือกใช๎ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ ความ
เหมาะสมในการใช๎สีของตัวอักษรและรูปภาพ ความเหมาะสมในการใช๎ข๎อความสัญลักษณ๑หรือรูปภาพเพื่ออ ธิบายสื่อ
ความหมาย ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน๎าจอภาพ ความเหมาะสมในการวางต้าแหนํงของสํวนประกอบ
บนจอภาพ ค้าศัพท๑ที่ใช๎มีความคุ๎นเคยและสามารถปฏิบัติตามได๎โดยงําย 
                 3. ด๎านความปลอดภัยของข๎อมูล เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของระบบในด๎านความปลอดภั ยของข๎อมูล เชํน 
การก้าหนดรหัสผู๎ใช๎และรหัสผํานในการตรวจสอบ ผู๎เข๎าใช๎งานระบบ การมีระบบ Login เพื่อตรวจสอบผู๎เข๎าใช๎ระบบ การมี
ระบบ Logout  ในการออกจากระบบนั้นได๎รับผลจากการประเมินความพึงพอใจอยูํในระดับท่ีดีมาก 
                 จากผลการประเมินความพึงพอใจในแตํละด๎านของระบบนั้น สามารถพิจารณาผลของความพึงพอใจของการใช๎
ระบบในภาพรวมของระบบได๎ คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล นั้นถือวําได๎ผลและ
ประสบความส้าเร็จในระดับที่ดีสามารถจัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล โดยมีการวิเคราะห๑ ถึง
ความต๎องการของนักเรียนในโรงเรียน แล๎วน้าข๎อมูลความต๎องการตําง ๆ มาประยุกต๑และท้าการพัฒนาระบบ พบวําการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผลสํวนใหญํนั้นมีความส้าคัญตํอการจัดการงานวัดผลและประเมินผลให๎
เกิดประสิทธิภาพทั้งสิ้น โดนอาศัยหลักการพัฒนาระบบโดยยึดหลักทฤษฏีของ System  Development  Life  Cycle 
(SDLC) และหลักการจากงานวิจัยของงานวิจัยของ วิลเลี่ยมดี บาร๑เน็ต และ เอ็ม เค ราจา (William D. Barnett ; & M.K. 
Raja., 1995) ซึ่งใช๎หลักการ Quality  Function  Deployment (QFD) เป็นเทคนิคหนึ่งโดยมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลและ
สื่อสารกันอยํางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาระบบและแก๎ไขหรือปูองกันป๓ญหาตําง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นท้าให๎การ
พัฒนาออกมาได๎ ตรงตามความต๎องการมากท่ีสุด อีกทั้งประหยัดเวลาในกระบวนการพัฒนาระบบในด๎านคุณภาพหรือผลลัพธ๑ที่
ได๎นั้น มีการประเมินระบบจากผู๎เช่ียวชาญและความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบและได๎ผลลัพธ๑อยูํในเกณฑ๑ที่ดี ซึ่งจากผลการ
ประเมินและทดลองใช๎ระบบนั้น โดยผลของการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎อยูํในเกณฑ๑ที่ดีดังนั้นระบบท่ีท้าการพัฒนาขึ้นมา
สามารถท่ีจะน้าไปใช๎งานจริงได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ มัลลิกา  เสียงกลํอม (2551) ได๎ท้าการศึกษาวิจัย การพัฒนาระบบ
สารสนเทศของคณะครุศาสตร๑อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี การศึกษาวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร๑อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า
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ธนบุรี พร๎อมทั้งหาคุณภาพของระบบจากผู๎เชียวชาญและความพึงพอใจของผู๎ใช๎ระบบ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศนี้ ผู๎วิจัย
ได๎น้าหลักการพัฒนาแบบ SDLC มาใช๎ในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีหลักพัฒนา 7 ขั้นตอน ในขั้นที่ 1) ศึกษาระบบ 2) ศึกษาความ
เป็นไปได๎ของการพัฒนา 3) รวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ 4) ออกแบบระบบ 5) พัฒนาระบบ 6) ติดตั้งพร๎อมใช๎งาน 7) ดูแล
รักษาระบบ  ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู๎ใช๎ระบบที่มีตํอการพัฒนาระบบสารสนเทศของคณะครุศาสตร๑อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี มีระดับความพึงพอใจอยูํในเกณฑ๑ดี ดังนั้นระบบสาร สนเทศที่
พัฒนาขึ้นนี้สามารถน้าไปใช๎ได๎จริง สํวนผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎เชี่ยวชาญและผู๎ใช๎งานจะเห็นได๎วําระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการงานวัดผลและประเมินผล ซึ่งระบบโดยรวมสามารถตอบสนองความต๎องการของนักเรียน ซึ่งสามารถน้าไปใช๎
งานจริงได๎ 
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ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน 
Human Resources Management Information system for Watbangnanai school 

 

วรนุช ก๎อนทอง*  ดร.คณกร สวํางเจริญ** ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อส้ารวจสภาพป๓ญหาและความตอ๎งการของการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนา
ใน และวิเคราะห๑และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนา ระบบที่พัฒนาอยูํใน
รูปแบบโปรแกรมประยุกต๑บนเว็บ ขั้นตอนการพัฒนาระบบใช๎หลักการของวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (System 
Development Life Cycle: SDLC) เครื่องมือที่ใช๎ในการพัฒนาระบบประกอบด๎วย ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาพีเอชพี 
สไตล๑ชีต เจคิวรี่ไลบรารี่ และระบบจัดการฐานข๎อมูลมายเอสคิวแอล  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) การจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาในพบป๓ญหาอยูํในระดับมากที่สุด และมีความต๎องการระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการด๎านบุคลากรอยูํในระดับมากท่ีสุด  
2) ระบบที่พัฒนาประกอบด๎วยองค๑ประกอบคือ ระบบจัดการข๎อมูลสํวนบุคคล ระบบจัดการข๎อมูลภาระงาน ระบบ

จัดการข๎อมูลการเข๎าอบรมสัมมนา ระบบจัดการข๎อมูลรางวัลที่ได๎รับระบบจัดการข๎อมูลการท้างาน และระบบรายงานสรุป 
  ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคลากร 

 

Abstract 
 

   This research aimed to survey the problems and needs in human resource management of 
Watbangnanai School, and analysis and design the human resources management information system for 
Watbangnanai School. The developed system is a web-based application. The implementation steps were 
based on the System Development of Life Cycle (SDLC). Tools used to establish the system including 
HTML, PHP, CSS, jQuery library, and MySQL database management system.  
  The results found that  
  1) The samples group thought that the problems of human resource management of 
Watbangnanai School were in the highest level, and they required an information management system to 
handle these problems in the highest level.  
  2) The developed system comprised the management system of personal profiles, work load, 
training, awards, working data, and reports. 
   Key words: Management Information System, Human Resource Management 
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บทน า 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 65 ระบุวํา ให๎มีกา ร
พัฒนาบุคลากรทั้งด๎านผู๎ผลิต และผู๎ใช๎เทคโนโลยีเพื่อให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ได๎ระบุ
ในมาตรา 67 รัฐต๎องสํงเสริมให๎มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตามผล 
ตรวจสอบและประเมินผลการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให๎เกิดการใช๎ที่คุ๎มคําและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู๎ของคน
ไทย (คณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2542) คอมพิวเตอร๑เป็นป๓จจัยพื้นฐานในสังคมการเรียนรู๎ที่มีบทบาทอยํางยิ่งในการ
จัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา   เทคโนโลยีได๎พัฒนาไปอยํางรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นท่ีรู๎จักกันดีและมีการใช๎อยําง
แพรํหลายคือเทคโนโลยีด๎านเครือขํายคอมพิวเตอร๑และการสื่อสาร ซึ่งป๓จจุบันเรารู๎จักในช่ือของอินเทอร๑เน็ต  เป็นอีกหนึ่ง
เทคโนโลยีที่เข๎ามามีบทบาทตํอการท้างานของหนํวยงานตําง ๆ ในการบริหารและจัดการข๎อมูล  เพื่อสนองความต๎องการของ
ผู๎ใช๎ที่อยูํคนละสถานท่ี และมีความต๎องการใช๎งานท่ีหลากหลายตํอข๎อมูลชุดเดียวกัน ณ เวลาหนึ่ง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ระบบสารสนเทศคือขบวนการประมวลผลขําวสารที่มีอยูํ ให๎อยูํในรูปของขําวสารที่เป็นประโยชน๑สูงสุด (ไพบูลย๑  
เกียรติโกมล และณัฎฐพันธ๑  เขจรนันทน๑, 2551) เป็นการรวบรวมและเก็บข๎อมูลเพื่อน้ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให๎ได๎
สารสนเทศท่ีชํวยสนับสนุนการท้างานและการตัดสนิใจด๎านตาํง ๆ ของผู๎บริหารเพื่อให๎การด้าเนินงานขององค๑กรมีประสิทธิภาพ
หรือท่ีเรียกวํา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management information System)                   
(ทิพวรรณ  หลํอสุวรรณรัตน๑, 2550) ระบบสารสนเทศเป็นสิ่งส้าคัญอยํางหนึ่ง ท่ีจะชํวยให๎องค๑กรสามารถด้าเนินการไปได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใช๎ในการวางแผนการควบคุมการท้างานและประกอบการตัดสินใจอยํางถูกต๎องแล๎ว ยัง
น้าไปสูํความเปลี่ยนแปลงแหํงความคิด และสร๎างทางเลือกใหมํ ๆ อีกด๎วย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภาคเศรษฐกิจ และสังคมที่
เป็นอยูํป๓จจุบัน  ท้าให๎การแขํงขันอยํางมาก การมีข๎อมูลสารสนเทศที่ดี จะชํวยให๎เกิดความได๎เปรียบใน การแขํงขัน ท้าให๎
สามารถเป็นผู๎น้าในการด้าเนินงานตําง ๆ ได๎  ดังนั้น ทุกหนํวยงานจึงจ้าเป็นต๎องสร๎าง จัดและพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศขึ้น  
ซึ่งข๎อมูลสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ จะต๎องมีความเที่ยงตรงตามเรื่องที่ต๎องการใช๎ เรียกใช๎ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันตํอเวลา 
โดยข๎อมูลดังกลําวจะรายงานได๎จากการปฏิบัติงานในหนํวยงานและจากแหลํงข๎อมูลภายนอกท่ีเกี่ยวข๎อง    
 การด้าเนินงานขององค๑กรในป๓จจุบันไมํวําองค๑กรขนาดเล็กหรือใหญํ จ้าเป็นต๎องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎า
สนับสนุนและชํวยเหลือการท้างาน (ชุลีพร ผาบัง, ดวงฤทัย ภาวรรณ และยอดรัก  สายสิญจน๑, 2556) คนหรือบุคลากรเป็น
เครื่องมือ หรือองค๑ประกอบหนึ่งของกระบวนการจัดการ หรือ 4M ได๎แกํ Man (คน) Money (เงิน) Material (เครื่องมือ) และ 
Management (การจัดการ) (วรรณณา ปิยะรัตน๑มานนนท๑, 2553) สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 
ที่ได๎ให๎ความส้าคัญในการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากรจัดเป็นทรัพยากรที่ส้าคัญที่สุดขององค๑กร มีความเกี่ยวข๎องกับทุก
สํวนงานในองค๑กรการให๎ความส้าคัญในเรื่องบุคลากรจึงจะท้าให๎องค๑กรเกิดความเจริญก๎าวหน๎าและพัฒนาเหนือองค๑กรอื่น ๆ ได๎  
การที่องค๑กรจะประสบผลส้าเร็จในการด้าเนินการนั้น องค๑กรจ้าเป็นต๎องมีความสามารถที่จะท้าให๎กลยุทธ๑ที่องค๑กรก้าหนดขึ้น
นั้นเป็นจริงให๎ได๎ ซึ่งสิ่งส้าคัญเป็นอยํางมากที่ผู๎บริหารองค๑กรจ้าเป็นต๎องให๎ความส้าคัญก็คือ “คน” หรือ บุคลากรในองค๑กร
นั่นเอง เพราะวําบุคลากรในองค๑กรคือผู๎ที่จะน้าเอากลยุทธ๑ตําง ๆ ไปปฏิบัติ  (ภาณุภาคย๑  พงศ๑อติชาติ, 2551) 
 โรงเรียนวัดบางนาใน สังกัดส้านักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปิดสอนในระดับช้ันอนุบาล 1  ถึง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในปีการศึกษา 2559  มีนักเรียนทั้งหมด 670 คน มีบุคลากรทั้งหมด 44 คน 
ปฏิบัติงานท้ังในด๎านการสอน และการสนับสนุนการศึกษา ดังนั้นในการบริหารงานโรงเรียนสิ่งหนึ่งที่ควรให๎ความส้าคัญควบคูํ
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ไปกับการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถด๎านการจัดการเรียนการสอน คือพัฒนาระบบสนับสนุนการศึกษา เชํน งาน
บุคลากรงานวิชาการงานประกันคุณภาพ งานสารสนเทศ  เป็นต๎น ป๓จจุบันการจัดเก็บข๎อมูลของครูและบุคลากร ของโรงเรียน
อยูใํนรูปแบบของเอกสารซึ่งไมํได๎มีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบ ท้าให๎เกิดความยุํงยากและลําช๎าในการสืบค๎นและเรียกใช๎ข๎อมูล 
หากแหลํงข๎อมูลที่ไมํได๎จัดเก็บข๎อมูลไว๎อยํางเป็นระบบ ประสิทธิภาพการใช๎ข๎อมูลของโรงเรียนก็ยํอมลดน๎อยลงไป อีกทั้งยังมี
ผลกระทบตํอหนํวยงานท้ังระดับเหนือ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ที่น้าข๎อมูลจากโรงเรียนไปใช๎ ท้าให๎ได๎ข๎อมูลไมํถูกต๎อง ไมํทัน
กับเหตุการณ๑ และเพียงพอตํอการใช๎ ในกรณีที่ต๎องการประสานงาน น้าเสนอหรือตรวจสอบ ข๎อมูลบุคลากรในด๎านตําง ๆ เชํน 
ข๎อมูลประวัติการรับราชการ ข๎อมูลการลา งานด๎านการเรียนการสอน ข๎อมูลการพัฒนาตนเอง  การอบรมศึกษาดูงาน 
นอกจากน้ีโรงเรียนต๎องรับการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ซึ่งการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารจัดการถือเป็นดัชนีช้ีวัด
คุณภาพของโรงเรียนอีกข๎อหนึ่ง ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร 
โรงเรียนวัดบางนาใน ในรูปแบบของโปรแกรมประยุกต๑บนเว็บขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกตํอเจ๎าหน๎าที่ฝุาย
บุคลากรในการเพิ่ม ปรับปรุง ลบ จัดเก็บ และรายงานสรุปข๎อมูลบุคลากรภายในโรงเรียน อีกทั้งแตํละคนสามารถดูข๎อมูลของ
ตนเองและแจ๎งปรับปรุงข๎อมูลได๎หากพบข๎อผิดพลาด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการของการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาใน 
 2. เพื่อวิเคราะห๑และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาใน  
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ บุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน ปีการศึกษา 2559 ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร ข๎าราชการครู เจ๎าหน๎าท่ี
ธุรการ ครูพี่เลี้ยง และพนักงานสถานท่ี จ้านวน 44 คน   

กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร โรงเรียนวัดบางใน เพื่อส้ารวจป๓ญหาและความต๎องการของการจัดการด๎านบุคลากร 
จ้านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 80 ของประชากร โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 แบบส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากรของ
โรงเรียนวัดบางใน 

2.2 เครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซต๑ ได๎แกํ ภาษาเอสทีเอ็มแอล ภาษาพีเอชพี สไตล๑ชีต เจคิวรี่ไลบรารี่ และระบบ
จัดการฐานข๎อมูลมายเอสคิวแอล 

2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาใน 
 3. ขั้นตอนการวิจัย 

การวิจัยนี้ ผู๎วิจัยได๎ด้าเนินการวิจัยตามทฤษฎีของวัฏจักรการพัฒนาระบบงาน (SDLC) ซึ่งประกอบด๎วย 
การศึกษาป๓ญหาและความต๎องการ จากนั้นน้าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ ออกแบบ พัฒนาระบบ ติดตั้ง ทดสอบการใช๎งาน และแก๎ไข
บ้ารุงรักษาระบบ (อรยา ปรีชาพานิช, 2557; Pendharkara, Rodgerb and Subramanian, 2008) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการของการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาใน และวิเคราะห๑และ

ออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนา ผู๎วิจัยด้าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังจะ
น้าเสนอตามล้าดับตํอไปนี้ 

1) การส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการของการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียน วัดบางนาในจากกลุํมตัวอยําง
จ้านวน 35 คน โดยใช๎แบบส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติคําเฉลี่ย (Mean) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังตารางที่ 1 

  
ตารางที่ 1 การส้ารวจสภาพป๓ญหาและความต๎องการ 

รายการ ค่าเฉลี่ย SD. ความหมาย 
สภาพป๎ญหาการจัดการด้านบุคลากร 
1. เจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบงานประมวลผลข๎อมูลบุคลากรมีภารกิจมากเกินไป 4.51 0.50 มากที่สุด 
2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการจัดเก็บและประมวลผลข๎อมูลด๎วยมือไมํ  
    สามารถตอบสนองได๎ทันตามก้าหนดเวลาที่ต๎องการ 

4.71 0.45 มากที่สุด 

3. ข๎อมูลที่จัดเก็บไมํเป็นหมวดหมูํ กระจัดกระจายขาดความสมบูรณ๑ 4.43 0.73 มากที่สุด 
4. ต๎องมีการค๎นหาและมีการจ้าแนกข๎อมูลทุกครั้งเมื่อต๎องการรายงานผล 4.86 0.35 มากที่สุด 
5. มีการประมวลผลและแก๎ไขข๎อมูลโดยกระท้าด๎วยมือจึงท้าให๎เกิด 
    ความลําช๎า และไมํสะดวกในการปฏิบัติงาน 

4.57 0.73 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.62 0.55 มากที่สุด 
ความต้องการการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
1. มีการจัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศดว๎ยระบบคอมพิวเตอร๑ 4.71 0.66 มากที่สุด 
2. ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลได๎อยํางถูกต๎องแมํนย้า 4.86 0.35 มากที่สุด 
3. ระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบ/งํายตํอการสืบค๎น 4.94 0.23 มากที่สุด 
4. สามารถสืบค๎นข๎อมลูไดด๎๎วยตนเอง 4.69 0.67 มากที่สุด 
5. สามารถสืบค๎นระบบสารสนเทศได๎อยํางรวดเร็ว 4.86 0.35 มากที่สุด 
6. สามารถสืบค๎นระบบสารสนเทศได๎ตลอดเวลา 4.60 0.73 มากที่สุด 
7. สามารถสืบค๎นระบบสารสนเทศด๎านบุคลากรโดยผาํนระบบเครือขําย  
   อินเทอร๑เน็ต 

4.69 0.67 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.76 0.52 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบวํา สภาพป๓ญหาการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาในโดยภาพรวมมีป๓ญหาระดับ
มากที่สุด คําเฉลี่ย เทํากับ 4.62 เมื่อพิจารณาตามรายการป๓ญหา พบวํา มีระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยป๓ญหาที่มีคําเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ ต๎องมีการค๎นหาและมีการจ้าแนกข๎อมูลทุกครั้งเมื่อต๎องการรายงานผล รองลงมาคือ เครื่องมือท่ีใช๎ในการจัดเก็บและ
ประมวลผลข๎อมูลด๎วยมือไมํสามารถตอบสนองได๎ทันตามก้าหนดเวลาที่ต๎องการ และมีการประมวลผลและแก๎ไขข๎อมูลโดย
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กระท้าด๎วยมือจึงท้าให๎เกิดความลําช๎า และไมํสะดวกในการปฏิบัติงาน ตามล้าดับ ส้าหรับความต๎องการการใช๎ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร พบวํา โดยภาพรวมโรงเรียนวัดบางนาในมีความต๎องการการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการด๎านบุคลากรอยูํในระดับมากที่สุด คําเฉลี่ย เทํากับ 4.76 เมื่อพิจารณาตามรายการ พบวํา มีความต๎องการใน
ระดับมากที่สุดทุกด๎าน โดยความต๎องการการใช๎ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากรที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ
ระบบสารสนเทศมีการจัดเก็บอยํางเป็นระบบ/งํายตํอการสืบค๎น รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศมีการประมวลผลได๎อยําง
ถูกต๎องแมํนย้า และสามารถสืบค๎นระบบสารสนเทศได๎อยํางรวดเร็ว ตามล้าดับ 

2) ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลมาออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร ด๎วยเครื่องมือ
ในการพัฒนาเว็บไซต๑ ได๎แกํ ภาษาเอชทีเอ็มแอล ภาษาพีเอสพี สไตล๑ชีต เจคิวรี่ไลบรารี่ และระบบจัดการฐานข๎อมูล
มายเอสคิวแอล เป็นต๎น (ชาญชัย  ศุภอรรถกร, 2556) โดยการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร 
โรงเรียนวัดบางนาใน ผลการพัฒนาระบบเป็นดังภาพท่ี 1 ถึงภาพที่ 6  

1) ระบบจัดการข๎อมูลสํวนบุคคล ประกอบด๎วย ข๎อมูลสํวนบุคคล การศึกษา และ การเข๎ารับราชการ 
2) ระบบจัดการข๎อมูลภาระงาน ประกอบด๎วย ข๎อมูลงานสอน การท้าวิจัย การผลิต  สื่อการสอน โครงงานที่

รับผิดชอบ และการเป็นครูประจ้าช้ัน 
3) ระบบจัดการข๎อมูลการเข๎าอบรมสัมมนา  
4) ระบบจัดการข๎อมูลรางวัลที่ได๎รับ  
5) ระบบจัดการข๎อมูลการท้างาน ประกอบด๎วย ข๎อมูลการลา และข๎อมูลการท้าผิดวินัย 
6) ระบบรายงานสรุป ประกอบด๎วย รายงานสรุปข๎อมูลตํางๆ ท่ีกลําวมาข๎างต๎น 

 

 
 

ภาพที ่1 ตัวอยํางหน๎าระบบจัดการข๎อมูลสํวนบุคคล 
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ภาพที่ 2 ตัวอยํางหน๎าระบบจัดการข๎อมูลภาระงานสอน 
 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอยํางหน๎าระบบจัดการข๎อมูลการเข๎าอบรมสัมมนา 
 

 
 

ภาพที่ 4 ระบบจดัการข๎อมลูรางวลัที่ไดร๎ับ 
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ภาพที่ 5 ตัวอยํางหน๎าระบบจัดการข๎อมูลการท้างาน 
 

 
 

ภาพที ่6 ตัวอยํางหน๎าระบบรายงานสรุป 
   

3) น้าระบบที่พัฒนามาให๎อาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เช่ียวชาญด๎านการออกแบบระบบประเมินและให๎ค้าแนะน้า 
จากนั้นท้าการแก๎ไขระบบตามค้าแนะน้าของอาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เชี่ยวชาญ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการส้ารวจสภาพป๓ญหาของการจัดการด๎านบุคลากรของโรงเรียนวัดบางนาในพบวํา การจัดการมีป๓ญหาอยูํใน
ระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดการข๎อมูลโดยใช๎กระดาษและแรงงานคนนั้นต๎องใช๎คําใช๎จําย เวลา และต๎นทุนที่สูง อีกทั้ง
ประสิทธิภาพที่ได๎ทั้งด๎านเวลาและความถูกต๎องของข๎อมูลยังไมํดีเทําที่ควร และจากการส้ารวจความต๎องการในการใช๎ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากรอยูํในระดับมากที่สุด เนื่องจากการน้าระบบสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอร๑
มาชํวยในการบริหารจัดการข๎อมูลจะชํวยเพิ่มลดระยะเวลาที่ใช๎ เพิ่มความถูกต๎องของข๎อมูล และลดต๎นทุนในการจัดเก็บข๎อมูล
ลงได๎ 
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 จากการวิเคราะห๑และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด๎านบุคลากร โรงเรียนวัดบางนาใน พบวํา
ระบบที่พัฒนาประกอบด๎วยองค๑ประกอบคือ ระบบจัดการข๎อมูลสํวนบุคคล ระบบจัดการข๎อมูลภาระงาน ระบบจัดการข๎อมูล
การเข๎าอบรมสัมมนา ระบบจัดการข๎อมูลรางวัลที่ได๎รับ ระบบจัดการข๎อมูลการท้างาน และระบบรายงานสรุป ซึ่งองค๑ประกอบ
ที่ได๎เป็นผลมาจากการส้ารวจและศึกษาระเบียบวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมของการจัดการบุคลากรโรงเรียนวัดบางนาใน 
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การศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระต าหนักปลายเนิน 
The Roles of Education in Thai Traditional Music Transmission 

of Palace Painern 
 

อ.สุวิวรรธ๑น ลมิปชัย* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการทางด๎านดนตรีไทยและบทบาทด๎านการสืบทอดวัฒนธรรม
ดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพระอัจฉริยะภาพของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจา๎ฟูากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ๑ พระองค๑ทรงมีพระอัจฉริยะทางด๎านศิลปะ เป็นแนวคิดส้าคัญที่ท้าให๎ในราชสกุล “จิตรพงศ๑” ได๎ใช๎พระต้าหนัก
ปลายเนินเป็นสถานท่ีสํงเสรมิให๎เกิดการเผยแผํวัฒนธรรมดนตรีไทย ตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรม
พระยานริศรานุวัดติวงศ๑ ในการสนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีที่พระต้าหนักปลายเนิน โดยมีการใช๎ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด๎วยการสัมภาษณ๑บุคคล และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องทั้งด๎านประวัติศาสตร๑ ดนตรี และ
อัตชีวประวัติ  

ผลการศึกษาพบวํา  
พระต้าหนักปลายเนินได๎สร๎างให๎มีรูปแบบในการสํงเสริมกิจกรรมดนตรีไทย เริ่มตั้งแตํเมื่อ ปี พ.ศ. 2506  เมื่อองค๑การ

ศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาติ (UNESCO) ได๎ยกยํองให๎ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศ
รานุวัดติวงศ๑เป็นบุคคลส้าคัญของโลก ตั้งแตํนั้นเป็นต๎นมาพระต้าหนักปลายเนินจึงเริม่งานทางด๎านการสํงเสริมกิจกรรมทางด๎าน
วัฒนธรรมดนตรีไทยให๎เป็นที่แพรํหลาย โดยก้าหนดบทบาทการด้าเนินกิจกรรมดนตรีไทยออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 1) บทบาท
ด๎านการสนับสนุนวัฒนธรรมดนตรีไทย 2) บทบาทด๎านการเผยแผํวัฒนธรรมดนตรีไทยสูํสาธารณะ และ3) บทบาทด๎านการสืบ
ทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในรูปแบบของกิจกรรม การด้าเนินกิจกรรมดังกลําวสํงผลให๎ผู๎ที่เข๎ามาเรียนรู๎ดนตรีไทยภายในพระ
ต้าหนักปลายเนิน มีวิถีและวัฒนธรรมไทยอยํางเดํนชัด เป็นเช้ือแหํงวัฒนธรรมดนตรีไทยอยํางเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ดั้งเดิมให๎ยังคงอยูํ ไมํปรับขนบธรรมเนียมจนขาดการเชื่อมโยงรากเงําของวัฒนธรรมไทยให๎เลือนหาย  พระต้าหนักปลายเนินจึง
เป็น “บ๎านและวัง” ที่ท้าหน๎าท่ีในการเปิดรับ ขัดเกลาให๎ผู๎ที่ได๎ศึกษาทางด๎านดนตรีไทยเป็นผู๎จรรโลงไว๎ถึงวัฒนธรรมดนตรีไทย
อยํางสมบูรณ๑   
  ค าส าคัญ: บทบาท การสืบทอดดนตรีไทย พระต้าหนักปลายเนิน 
 
 
 
 

 
 
*อาจารย๑ประจ้าสาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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Abstract 
 

 Music cultural heritage of Prai-Nurn Palace. Related to The Prince The main aim of this research is 
to study the history, development and the roles of Thai Classical Narisara Nuwattiwong’s Arts Genius, The 
main concept  that a royal lineage “Chitrabhongse” used for Thai Classical Music cultural heritage 
supported at Prai-Nurn Palace followed Thai Classical Music resolution of The Prince Narisara Nuwattiwong. 
The research methodology is comprised of Qualitative Research, documentary research in history, music, 
biography and the personality questionnaires.   

The results of the study found that  
Prai-Nurn Palace had built for Thai Classical Music cultural activities supported from 1963. When 

The Prince Narisara Nuwattiwong was promoted to be an importance of the world by The United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Since then Prai-Nurn Palace has been using for 
Thai Classical Music cultural activities promoted and supported. The roles of Thai Classical Music 
operation divided in 3 step as follows 1) The roles of Thai Classical Music cultural heritage 2) The roles of 
Thai Classical Music dissemination and 3) The roles of Thai Classical Music cultural heritage in a part of 
activities. This operating activities helped people who learned Thai Classical Music cultural from Prai-Nurn 
Palace clearly understanding in Thai cultural. Maintain an old traditional cultures. Prai-Nurn Palace are 
both “Home and Palace” for the person whoever want to learn and fully maintain of Thai Classical Music 
cultural. 
  Key words: Roles, Thai Classical Music heritage, Prai-Nurn Palace 
 

บทน า 
ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีประวัติและพัฒนาการมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นชาติ

ไทย และยังสามารถเป็นภาพสะท๎อนสังคมในแตํละยุคสมัยได๎เป็นอยํางดี นอกจากนั้นดนตรีไทยยังเป็นศาสตร๑แขนงหนึ่งที่มี
โครงสร๎างและระเบียบแบบแผนเป็นของตนเอง ซึ่งโครงสร๎างและระเบียบแบบแผนตําง ๆ นั้น มีหน๎าที่ผสมผสานกันจน
กลายเป็นวัฒนธรรมทางดนตรีของชนชาติไทยในท่ีสุด (นภดล ทิพยรัตน๑, 2544, น.49)  
 การสืบทอดดนตรีไทยในอดีตมี 3 สถาบันหลักที่ท้าหน๎าที่ในการสืบทอดองค๑ความรู๎ ได๎แกํ บ๎าน วัด และวัง ดังที่พูนพิศ 
อมาตยกุล (บรรยาย, 2539) ได๎กลําวไว๎วํา “บ๎าน” เป็นสถาบันที่ถือวําเป็นองค๑ประกอบหนึ่งในโครงสร๎างทางสังคมของแตํละ
ชุมชน ในแตํละบ๎านหรือสายตระกูลทางศิลปวัฒนธรรมจะมีการถํายทอดปลูกฝ๓งและเสริมสร๎างคํานิยม ความเช่ือ ความรู๎
ความสามารถอันเป็นภูมิป๓ญญาในแตํละด๎านที่ครอบครัวได๎สั่งสมและสืบทอดกันมา หรือกลําวได๎วํา บ๎านจึงถือวําเป็นแหลํง
เรียนรู๎วัฒนธรรมดนตรีไทย โดยจัดการเรียนรู๎ทั้งในรูปแบบรายบุคคลและเป็นกลุํมสร๎างสรรค๑ผลงานเพลงและรูปแบบการ
บรรเลงในลักษณะเฉพาะตัวของแตํละบ๎านอยํางมีเอกลักษณ๑ สืบทอดและสืบสานกันมาตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบัน เมื่อบ๎านดนตรี
เป็นแหลํงสืบทอดวัฒนธรรมทางด๎านดนตรีไทยที่ส้าคัญ ดังนั้น การอนุรักษ๑บ๎านดนตรีให๎คงอยูํและเกิดการพัฒนาให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎สืบตํอไปได๎นั้น ทายาทหรือลูกศิษย๑ในแตํละบ๎านจึงล๎วนมีบทบาทที่ส้าคัญอยํางยิ่ง      
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 พระต้าหนักปลายเนิน เป็นสถาบันที่ท้าหน๎าที่ในการสืบทอดองค๑ความรู๎ด๎านดนตรีไทยในรูปแบบของ “บ๎าน” พระต้าหนัก
หลังนี้เป็นของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ พระนามเดิม  พระองค๑เจ๎าจิตรเจริญ พระองค๑
ทํานเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 4) และพระสัมพันธวงศ๑ เธอ พระองค๑เจ๎าหญิง
พรรณราย (หมํอมเจ๎าหญิงพรรณราย) พระองค๑ทํานทรงเป็นอัจฉริยศิลปินแหํงประเทศสยาม ทรงรอบรู๎และทรงมีพระปรีชา
สามารถในทางศิลปกรรมแทบทุกแขนง ตลอดพระชนม๑ชีพของพระองค๑ทําน ทรงอุทิศเวลาในการสร๎างสรรค๑งานทางด๎านศิลปะ
ไว๎เป็นจ้านวนมาก รวมทั้งพระองค๑ทํานยังมีพระปรีชาสามารถและผลงานทางด๎านดนตรีไทยหลายอยําง เชํน ได๎ทรงพระนิพนธ๑
เพลงตํางๆ ไว๎หลายเพลง ได๎แกํ ทรงนิพนธ๑บทร๎องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชัยแบบสากล  เพลงเขมรไทรโยค รวมทั้ง
บทร๎องเพลงไทยไว๎อีกมากมาย แม๎การศิลปะพระองค๑ทํานก็ทรงพระปรีชาสามารถ โดยเหตุที่ทรงพระปรีชาสามารถทั้งในทาง
ดนตรีและนาฏศิลป์ ในสมัยรัชกาลที่ 6 จึงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎เลื่อนพระฐานันดร เป็นกรมพระนริศรานุวัดติวงศ๑ฯ โดยมี
สร๎อยพระนามตอนหนึ่งวํา “สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ๑” ซึ่งแปลวํา “ทรงจัดวิธีแหํงดนตรีการฟูอนร้า ขับร๎องและท้านองเพลง” 
และงานที่พระองค๑ทํานทรงรับผิดชอบ พระองค๑ทํานก็ท้าได๎ดียิ่งเพื่อฉลองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัว (รัชกาลที่ 5) ผู๎ทรงเป็นพระบรมเชษฐาธิราช เชํน เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กระทรวงคลัง กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงวัง รวมทั้งได๎เป็นผู๎ส้าเร็จราชการแทนพระองค๑ในรัชกาลที่ 8 ด๎วย แม๎พระองค๑ทํานจะทรงมีบทบาทในการพัฒนา
บ๎านเมืองในทุก ๆ ด๎าน แตํก็มิได๎ทรงทอดทิ้งละวางการศึกษาและสร๎างสรรค๑ศิลปกรรมในด๎านตํางๆ ที่ทรงถนัดเลย จนกระทั่ง
เมื่อปี 2506 พระองค๑ทํานได๎รับการยกยํองวําเป็น “บุคคลส้าคัญของโลก” จากองค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํง
สหประชาชาติ (UNESCO) (ดวงจิตร จิตรพงศ๑ , 2537 น.1–6)  
 ในด๎านความเกี่ยวข๎องกับพระต้าหนักปลายเนินนั้น กํอนที่พระองค๑ทํานจะมาประทับที่พระต้าหนักดังกลําว 
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑เสด็จพระทับอยูํที่วังทําพระ ซึ่งตั้งอยูํ ริมถนนหน๎าพระลาน 
ตรงข๎ามพระบรมมหาราชวัง ตํอมาทรงมีอาการพระประชวรด๎วยโรคพระหฤทัยโตและหลอดลมอักเสบเรื้อรังเป็นประจ้าอยูํ
หลายปี จึงมีความจ้าเป็นต๎องย๎ายมาอยูํท่ีพระต้าหนักปลายเนิน  เนื่องจากทรงเห็นวําอากาศปลอดโปรํงบริสุทธ์ิ จะได๎ชํวยท้าให๎
อนามัยสมบูรณ๑ขึ้น พระองค๑ทํานทรงเสด็จประทับตั้งแตํปี พ.ศ.2457 พระต้าหนักปลายเนินก็ได๎ใช๎เป็นพระต้าหนักหลังสุดท๎าย
ของพระองค๑ทําน เพราะหลังจากท่ีพระองค๑ทํานได๎ทรงประชวร พระองค๑ทํานก็ประทับอยูํท่ีพระต้าหนักหลังนี้มาโดยตลอด เป็น
ระยะเวลาถึง 33 ปี และพระองค๑ทํานสิ้นพระชนม๑ด๎วยโรคชราภาพ เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2490 ณ พระต้าหนักปลายเนิน 
คลองเตย รวมพระชนมายุ 83 พรรษาเศษ    

ภายหลังเมื่อพระองค๑ทํานทรงสิ้นพระชนม๑ ต้าหนักก็ช้ารุดทรุดโทรมลง รวมทั้งได๎แบํงป๓นที่ดินสํวนนี้ให๎แกํ
พระทายาทตามรับสั่ง จนกระทั้งเมื่อ พ.ศ.2506 ในวาระที่สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑ เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ 
มีพระชันษาครบ 100 ปี รัฐบาลไทยรํวมกับองค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติเห็นพร๎อมกันวํา 
ควรจะจัดให๎มีงานเฉลิมพระเกียรติพระองค๑ทําน จึงได๎จัดตั้ง “มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ๑” ขึ้น โดยจุดมุํงหมายหลัก คือ ให๎
ทุนการศึกษาส้าหรับนักเรียนที่เรียนดมีีฝมีือทางศิลปะ รวมทั้งเพื่ออนุรักษ๑ เก็บรวบรวม และติดตามค๎นคว๎างานท่ีสมเด็จพระเจ๎า
บรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ ที่พระองค๑ทํานทรงท้า หลังจากที่ได๎เริ่มกํอตั้งมูลนิธิขึ้น ก็ได๎เกิดประโยชน๑ใน
การน้าไปสูํการอนุรักษ๑และการสืบทอด ตํอยอดข๎อมูลด๎านดนตรีไทยและสร๎างความรู๎ความเข๎าใจในแงํการเช่ือมโยง
ประวัติศาสตร๑ดนตรีและสังคมของประเทศไทยให๎สมบูรณ๑ขึ้นอีกมากมาย รวมทั้งเป็นแหลํงเรียนรู๎โดยได๎จัดตั้งข้ึนเป็นพิพิธภัณฑ๑
ต้าหนักปลายเนิน และได๎เปิดการเรียนการสอนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยให๎กับชุมชนและผู๎สนใจ อันเป็นกลไกหนึ่งในการ
เผยแพรํผลงานของพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ให๎คงอยูํสืบไป โดยได๎สืบทอดพระปณิธานให๎กับ
พระทายาทของพระองค๑    
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จากการเล็งเห็นถึงบทบาทและความส้าคัญด๎านดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน ดังนั้นผู๎วิจัยจึงด้าเนินการจัดท้า
ข๎อเสนอโครงการวิจัย เพื่อวัตถุประสงค๑ในการศึกษาความเป็นมา ความตํอเนื่องและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งบทบาทด๎านดนตรีไทย
ที่มีตํอสังคม แนวทางในการอนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ท่ีท้าให๎พระต้าหนักวังบ๎านปลายเนินยังคงมีบทบาทมาจนถึงป๓จจุบัน รวมทั้งวิเคราะห๑
ถึงบทบาทของพระต้าหนักปลายเนินท่ีมีตํอวัฒนธรรมดนตรีไทยและสังคมไทย ซึ่งผู๎วิจัยเล็งเห็นวําพระต้าหนักปลายเนินน้ันเป็น
กลไกหนึ่งของการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย เพราะพระต้าหนักหลังนี้มิใชํเพียงแคํเป็นพระต้าหนักที่ประทับของสมเด็จ
พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ที่มีคุณูปการตํอดนตรีไทยเทําน้ัน แตํยังเป็นสถาบันหรือสถานที่ที่ส้าคัญ
ในการอนุรักษ๑สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยอีกด๎วย ซึ่งผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวําผลการศึกษาจะเป็นประโยชน๑ตํอสังคมดนตรีไทย 
ในการใช๎เป็นต๎นแบบของการศึกษาเพื่ออนุรักษ๑สถาบัน “บ๎าน” ส้าหรับ อนุชนรุํนหลังจะได๎ศึกษาค๎นคว๎าเพิ่มเติมในสํวนที่
เกี่ยวข๎องตํอไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาประวัติและพัฒนาการทางด๎านดนตรีไทยในพระต้าหนกัปลายเนิน 
 2. เพื่อศึกษาบทบาทด๎านการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตด๎านเวลา ส้าหรับการศึกษาเรื่องการศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระต้าหนักปลาย
เนินนี้  มีการศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกับประวัติศาสตร๑ตั้งแตํชํวงเวลา พ.ศ. 2490–2559 โดยจะเริ่มท้าการศึกษาตั้งแตํภายหลัง
จากสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ ทรงสิ้นพระชนม๑ เพราะเนื่องจากพระต้าหนักปลายเนินเป็น
ที่ท่ีพระองค๑ทรงประทับเมื่อครั้งประชวร พระต้าหนักปลายเนินจึงเป็นแคํท่ีอยูํอาศัยของพระองค๑ แตํภายหลังจากท่ีพระองค๑ทรง
สิ้นพระชนม๑ ทายาทของพระองค๑ก็ได๎จัดท้ากิจกรรมตําง ๆ อีกมากมายเพื่อเป็นการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย 
รวมทั้งยังเป็นสถานท่ีในการเผยแพรํมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทยท่ีพระองค๑ได๎ทรงสร๎างขึ้นอีกด๎วย   

2. ขอบเขตด๎านเนื้อหา ผู๎วิจยัจะศกึษาในเรื่องของประวัติและพัฒนาการทางด๎านดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน  
และบทบาทของพระต้าหนักปลายเนิน โดยจะศึกษาผํานกจิกรรมตํางๆ ที่ทายาทได๎จัดขึ้น เพ่ือการอนุรักษ๑มรดกทางวัฒนธรรม
ดนตรไีทยและบทบาทหน๎าท่ีทางสงัคม  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  มีวิธีด้าเนินการวิจัย ดังนี ้
การเก็บรวบรวมข้อมูล   

            ผู๎วิจัยด้าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเอกสารทางวิชาการ  เอกสารงานวิจัยและต้าราที่เกี่ยวเนื่องกับพระต้าหนัก
ปลายเนิน รวมทั้งพระประวัติของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระนริศรานุวัดติวงศ๑  นอกจากการเก็บรวบรวมจาก
เอกสารแล๎ว ยังมีการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากบุคคลที่มีความเกี่ยวข๎องกับพระต้าหนักปลายเนิน โดยผู๎วิ จัยได๎แบํงกลุํมของผู๎ให๎
ข๎อมูลออกเป็น 3 กลุํม ดังน้ี  

กลุํมที ่1 ครอบครัวและพระญาติในตระกูลจิตรพงศ๑  
กลุํมที่ 2 เครือขํายทางสังคมดนตรีไทย นักดนตรี  นักประวัติศาสตร๑ดนตรี   
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กลุํมที่ 3 ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับพระต้าหนักวังบ๎านปลายเนิน   
โดยบุคคลที่ให๎ข๎อมูลทั้ง 3 กลุํมนี้เป็นบุคคลที่สามารถถํายทอดความรู๎และประสบการณ๑รวมทั้งเรื่องราวตําง ๆ ของ

พระต้าหนักปลายเนิน ตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันได๎เป็นอยํางดี 
การวิเคราะห์ข้อมูล   
ผู๎วิจัยน้าข๎อมูลที่ได๎จากประวัติศาสตร๑ของพระต้าหนักปลายเนิน เอกสารงานวิจัยและต้ารา รวมทั้งบุคคลผู๎ให๎ ข๎อมูล   

น้ามาวิเคราะห๑หาความเชื่อมโยง เพื่อให๎ทราบถึงบทบาทด๎านการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลสามารถสรุปตามวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
1. ประวัติและพัฒนาการทางด๎านดนตรีไทยในพระต้าหนักปลายเนิน  
จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับพระต้าหนักปลายเนิน และการศึกษาดนตรีไทยในพระต้าหนักปลายเนิน พบวําพระต้าหนัก

ปลายเนินเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ เนื่องจากเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2455  
พระองค๑ทํานทรงพระประชวรด๎วยโรคพระหฤทัยโต และหลอดลมอักเสบเรื้อรัง ท้าให๎สุขภาพทรุดโทรมเป็นอยํางมาก จึงได๎ย๎าย
จากวังทําพระ ซึ่งตั้งอยูํบริเวณริมถนนหน๎าพระลาน ตรงข๎ามกับพระบรมมหาราชวัง ในป๓จจุบันคือ “มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

พระต้าหนักปลายเนิน ที่พระองค๑ทํานได๎ย๎ายมาอยูํนี้เป็นสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ เงียบสงบ ท้าให๎พระอนามัยของ
พระองค๑ดีขึ้นมาก ได๎ทรงวางแผนผังปลูกต้าหนักพร๎อมทั้งเรือนขึ้นในที่นาแปลงที่ได๎ทรงซื้อไว๎ ท้าสะพานด๎านบริเวณวัง  และ
สร๎างศาลาทรงไทยที่ใช๎ส้าหรับเป็นที่พักขึ้นลงเวลาเดินทางด๎วยเรือ เรียกวํา “พลับพลาน้้า” พระต้าหนักปลายเนินปลูกสร๎าง
เสร็จสิ้นปลายปี พ.ศ.2457 เป็นทีป่ระทับหลังสุดท๎ายของพระองค๑ทําน เพราะหลังจากที่พระองค๑ทํานได๎ทรงประชวร  พระองค๑ทําน
ก็ประทับอยูํที่พระต้าหนักหลังนี้มาโดยตลอด เป็นระยะเวลาถึง 33 ปี และพระองค๑ทํานสิ้นพระชนม๑ด๎วยโรคชรา ภาพ 
เมื่อวันท่ี 10 มีนาคม พ.ศ.2490 ณ พระต้าหนักปลายเนิน คลองเตย รวมพระชนมายุ 83 พรรษาเศษ    

ในภายหลังเมื่อพระองค๑ทํานทรงสิ้นพระชนม๑ พระทายาทก็ได๎จัดให๎พระต้าหนักปลายเนิน เป็นสถานที่ให๎การศึกษา
ทางด๎านดนตรีไทยอยํางตํอเนื่องและยังสํงเสริมการศึกษาศิลปะหลากหลายแขนก เนื่องจากสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูา
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ พระองค๑ทํานเป็นผู๎ที่ศึกษาใฝุรู๎ทางด๎านศิลปะหลายแขนงนั้นเอง ท้าให๎ในเวลาตํอมาจึงมีการ
สํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดการผลักดัน สนับสนุนการศึกษาเลําเรียนดนตรีและศิลปะให๎กับผู๎ที่รักในงานศิลปะไทยอยําง “มืออาชีพ” 
โดยมีมูลนิธินริศราเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังความส้าเร็จของบุคลากรทางด๎านดนตรี คอยสํงเสริมสนับสนุนให๎เกิดงานอยํางตํอเนื่อง  
ท้าให๎วังปลายเนินเป็นสถานท่ีเรียนรู๎ทางด๎านศิลปะดนตรีและรวมทั้งเป็นสถานท่ีเผยแพรํวัฒนธรรมไทยให๎คงอยูํจวบจนทุกวันนี้ 

2. บทบาทด๎านการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยของพระต้าหนักปลายเนิน 
พระต้าหนักปลายเนินมีบทบาทที่ส้าคัญในด๎านของการสืบทอดทางวัฒนธรรม การคงอยูํโดยการจัดในรูปแบบของ

กิจกรรมสูํสังคม ท้ังนี้ขอแบํงเป็นหัวข๎อ ดังนี้   
                 2.1 บทบาทด๎านการสนับสนุนวัฒนธรรม      
            2.1.1 มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ๑   

           มูลนิธินริศรานุวัดติวงศ๑มีบทบาทด๎านการสนับสนุนวัฒนธรรม เป็นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมโดยผํานมูลนิธิ
นริศรานุวัดติวงศ๑  ที่จะสํงเสริมรูปแบบตํางๆที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาวัฒนธรรมไทย เชํน การพัฒนาบุคลากรทางดนตรี โดย
การจัดให๎มี “ทุนนริศฯ” เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการทางด๎านฝีมือนักดนตรีไทยในระดับอาชีพ ทุนงานวิจัยที่สํงเสริมการ
พัฒนาดนตรีไปสูํมหภาคเป็นที่ประจักษ๑มากยิ่งขึ้น  
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                     2.1.2 พิธีไหว๎ครูดนตรีไทย 
                     พระต้าหนักปลายเนินได๎จัดให๎มีการประกอบพิธีไหว๎ครูทางด๎านดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โดยจะจัดขึ้นเป็น
ประจ้าทุกปี ท้ังนี้เพื่อเป็นการรักษาและสนับสนุนประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให๎คงอยูํตํอไป และเพื่อเป็นการ
แสดงออกซึ่งความกตัญ๒ูกตเวที สํงเสริมให๎ศิษย๑รุํนตํอ ๆ ไปเกิดความกตัญ๒ูกตเวทีตํอครูบาอาจารย๑ เป็นการบ้ารุงขวัญของผู๎
ที่ได๎รํวมในพิธีไหว๎ครูและครอบครู ทั้งนี้สํวนใหญํนักเรียนที่มาเรียนดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยที่พระต้าหนักปลายเนิน รวมทั้ง
บุคคลที่อยูํในแวดวงดนตรีไทยก็จะได๎มาพบปะพูดคุย เชื่อมความสามัคคีในหมูํดนตรีไทยและนาฏศิลป์ในวันนี้  
                 2.2 บทบาทด๎านการเผยแผํวัฒนธรรมดนตรีสูํสาธารณะ   
                 พระต้าหนักปลายเนินไมํได๎เป็นเพียงสถานที่ตั้งของมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ๑เทํานั้น ยังเป็นสถานศึกษาดนตรีไทย
ให๎แกํบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด๎านวัฒนธรรมเข๎ามาศึกษาเรียนรู๎ ซึ่งได๎รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร 
และผู๎ทรงคุณวุฒิทางด๎านดนตรีเข๎ามาจัดการเรียนการสอนในพระต้าหนักปลายเนิน จึงท้าให๎พระต้าหนักปลายเนินเป็นแหลํง
เรียนรู๎ทางด๎านดนตรีไทย ที่หลายหลายเครื่องมือ รวมทั้งยังได๎จัดท้าหนังสือเพื่อเผยแพรํผลงานของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ
เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑อีกด๎วย 
                 2.3 บทบาทด๎านการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในรูปแบบของกิจกรรม 
                 พระต้าหนักปลายเนินเป็นสถานที่ในการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยมีการจัดกิจกรรมผํานการแสดง  โดย
จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน  ของทุกปี ได๎ก้าหนดขึ้นให๎เป็น “วันนริศ” ทั้งนี้จะมีการแสดงของนักเรียนทุนนริศรานุวัดติวงศ๑ และ
จะมีการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทยของนักเรียนที่ได๎เรียนที่พระต้าหนักปลายเนินให๎กับองค๑ประธานทอดพระเนตร คือ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี นับวําเป็นความภาคภูมิใจของทุกคนที่ได๎รํวมแสดงถวายหน๎าพระ พักตร๑  
รวมทั้งยังมีการงานแสดงจากหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวเนื่องทางด๎านวัฒนธรรมไทยเข๎ามาจัดแสดงทุกปี  พระต้าหนักปลายเนิน
จึงไมํใชํเป็นเพียงสถานท่ีที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑เทํานั้น แตํยังคง
ด้าเนินงานสืบทอดทางความคิดของพระองค๑ทําน ในพระทายาทราชสกุลจิตรพงศ๑จนถึงป๓จจุบัน  เพื่อให๎วัฒนธรรมไทยยังอยูํคูํ
กับสังคมไทย ไมํถูกกลืนหลายไปตามกาลเวลา และไมํฉาบฉวยไปกับกระแสความนิยมที่จะพัดให๎คนไทยหลงเหํอกับคํานิยม
ทางการตลาดจนขาดความเป็นตัวเอง และมากพอที่วัฒนธรรมไทยจะหยั่งรากลึกพอที่จะให๎เราไมํหลงไปกับกระแสสังคม
ฉาบฉวยนี้ งานของการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยยังคงได๎รับการสนับสนุนจากพระต้าหนักปลายเนิน  เป็นเนินที่ผลักดันให๎
สังคมไทยเข๎าใจในวิถีของวัฒนธรรมไทย  ผลักให๎พ๎นเนินที่จะเป็นอุปสรรค๑และเข๎าใจถึงตัวตนของเราเอง     
 

อภิปรายผล 
พระต้าหนักปลายเนิน  เป็นสถานที่ที่ถูกเปิดเป็นสถานศึกษาทางด๎านศิลปะดนตรีไทยโดยเฉพาะ มุํงเน๎นทางด๎าน

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมปฏิบัติแบบไทยเป็นส้าคัญ การสํงเสริมกิจกรรมตํางๆที่เกิดขึ้นได๎ใช๎แนวทางของพระปรีชา
สามารถของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอเจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ เป็นแนวทางในการสืบทอดวัฒนธรรม และดนตรี
ไทยเป็นสํวนส้าคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนส้าคัญ เนื่องจากจากดนตรีไทยเป็นสํวนส้าคัญที่จะอยูํรํวมกับทุกกิจกรรม ทั้งนาฏศิลป์ 
และตัวดนตรีไทยเองก็ยังเป็นสื่อกิจกรรมที่ดีในการเรียนรู๎ขนบธรรมเนียม การแบบไทย การไหว๎เครื่องดนตรีกํอนการเลํน การ
เคารพครูกํอนการเรียนการสอน การหมอบกราบตํอผู๎ใหญํ การเดินและการหยุดคอยเมื่อผู๎ใหญํเดิน เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้เป็นวิธี
ของไทยที่ยังคงถูกใช๎ในการเรียนการสอนดนตรีไทยในพระต้าหนักปลายเนิน บทบาทที่ทางพระต้าหนักปลายเนินได๎ด้าเนิน
กิจกรรมตําง ๆ ขึ้นก็เพื่อสํงแสริมให๎ผู๎ที่สนใจวัฒนธรรมไทยมีแหลํงเรียนรู๎ที่นอกเหนือจากการศึกษาดนตรีในสถาบันการศึกษา
โดยตรง เนื่องจากผู๎สนใจในดนตรีที่ไมํต๎องการความจริงจังมากนัก สามารถที่จะมีแหลํงเรียนรู๎ และขนบธรรมเนียมไทยไปพร๎อมกัน  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ควรมีการน้าแนวคิดในการวิจัย ท่ีเกิดขึ้นในการศึกษาบทบาทการสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย ในส้านักอื่นๆ  เพื่อให๎เกิด

องค๑ความรู๎โดยรวมของวัฒนธรรมดนตรีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาผลงานละครดึกด้าบรรพ๑ และแนวคิดของการบรรเลงปี่พาทย๑ประกอบบทละครของสมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ

เจ๎าฟูากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ๑ 
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แนวคิดในการสร้างสรรค์และเรียบเรียงเสียงดนตรีของศรายุทธ สุป๎ญโญ 
Study of Sarayuth Supunyo's Music Compositions and Arrangements 

 

อ.ราเชนทร๑ เหมือนชอบ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการสร๎างสรรค๑เรียบเรียงเสียงดนตรีของศรายุทธ สุป๓ญโญ 2) ศึกษา
แนวคิดในการประพันธ๑และเรียบเรียงดนตรีของของศรายุทธ  สุป๓ญโญ 3) ศึกษาเอกลักษณ๑ในการประพันธ๑และเรียบเรียงดนตรี 
ของศรายุทธ  สุป๓ญโญ และ 4) ศึกษาโครงสร๎างทางดนตรีในการสร๎างสรรค๑และการเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ  
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยสร๎างสรรค๑เชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และสัมภาษณ๑เชิงลึก 
กลุํมนักประพันธ๑เพลงและนักดนตรีรํวมสมัย จ้านวน 5 คน รวบรวมข๎อมูลวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อให๎ได๎ข๎อสรุป  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) ลักษณะการเรียบเรียงเสียงดนตรีของ ศรายุทธ สุป๓ญโญ จะประพันธ๑โดยใช๎อารมณ๑ความรู๎สึกของตนเองจากดนตรี

ตะวันตกที่มีอิทธิพลในแตํละชํวงเวลา โดยยึดหลักการแตํงเพลงให๎เหมาะสมกับบุคลิกของวงดนตรีและนัก ร๎องที่จะเป็นผู๎
ถํายทอดเพลง ในสํวนการประพันธ๑ของวงอินฟินีตี้ที่เป็นวงของศรายุทธเองจะสร๎างสรรค๑ให๎มีความเป็นตนเอง  

2) แนวคิดในการประพันธ๑และการเรียบเรียงดนตรีของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ นอกจากจะใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ในการ
ประพันธ๑ดนตรีแล๎ว ยังให๎ความส้าคัญกับการสร๎างส้าเนียงดนตรีเฉพาะตัว ดังกรณีที่ในระหวํางที่อยูํวงแกรนด๑เอกซ๑ ศรายุทธ
แตํงเพลงเพื่อน้าเสนอตัวตนของวงแกรนด๑เอกซ๑ในเพลงเพชร และเพลงทรายที่เป็นแนวดนตรีแจ๏สร็อค  

3) ลักษณะการประพันธ๑เพลงของศรายุทธนอกจากจะมีส้าเนียงดนตรีเฉพาะตัวแล๎ว ในทัศนคติของ  
ศรายุทธต๎องการน้าความเป็นไทยไปสูํเวทีโลก ผลงานของวงอินฟินิตี้ทุกชุดมักจะมีเพลงไทยที่น้ามาเรียบเรียงในแนวดนตรีแจ๏ส       

4) โครงสร๎างทางดนตรีในการสร๎างสรรค๑และการเรียบเรียงดนตรีของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ สรุปได๎วํา (4.1) การวางรูป
คอร๑ดของศรายุทธจะมีลักษณะคอร๑ดที่ไมํได๎เป็นแคํคอร๑ดปกติธรรมดาที่มี 3 โน๎ต (triad) แตํใช๎คอร๑ดที่มีโน๎ตมากกวํา 3 โน๎ต 
(4.2) การเลือกใช๎เครื่องดนตรี ศรายุทธชอบแนวดนตรีฟิวช่ันแจ๏สจะเลือกใช๎เครื่องดนตรีแบบเน๎นเบสและจังหวะ (4.3) ในการ
เรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ เขาจะใช๎เทคนิคโน๎ตประดับ (Ornamentation) ลักษณะตําง ๆ ในการเลํนคีย๑บอร๑ด (4.4) ผลงาน
การเรียบเรียงดนตรีสํวนใหญํของศรายุทธจะมีลักษณะการอิมโพรไวส๑ด๎วยการ sequence โน๎ต การศึกษานี้ให๎ข๎อเสนอแนะวํา              
การสอนการประพันธ๑เพลงและการเรียบเรียงดนตรีให๎ได๎ประสิทธิผล ควรสอนแบบช้ีแนะให๎ผู๎เรียนค๎นพบเพื่อที่จะชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎ได๎เร็วกวําการค๎นพบด๎วยตนเองที่อาจต๎องใช๎เวลาทั้งชีวิต 
  ค าส าคัญ: การประพันธ๑เพลง การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี ศรายุทธ สุป๓ญโญ 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to explore method in composition and music arrangement of an 
artist, Sarayuth Supunyo. The exploratory research has four aims; 1) to study characteristics of music 
composed and arranged by Supunyo, 2) to explore idealistic way of his composition and arrangement, 3) 
to analyze the uniqueness of his musical creation, and 4) to evaluate his musical framework. This 
qualitative research used documentary data and. in-depth interview with Sarayuth Supinyo and five (5) 
experts in contemporary Thai music composers and musicians. Data was analyzed and synthesized 
regarding to the research objectives. 

The result satisfied the research objectives and revealed that : 
1)  Characteristics of Supunyo’s composition and arrangement was directed from his emotion and 

personal feelings. The popular western music continued to have significant influence to his creation. He 
also composed and arranged songs and music to enhance individual singers and bands, including for his 
own “Infinity” band. 

2) The uniqueness of Supunyo’s works in composition and arrangement was from his own 
creativity utilizing specific different musical tone. The earlier works showing his uniqueness can be seen 
from his creation for GrandEX (70s-80s). The songs, “Petch” and “Sai” were among the works for GrandEX, 
and represented the jazz-rock music. 

3) In addition to his uniqueness in musical style, Supunyo also dedicated to bring the modern 
Thai music to the global level.  The music composed and recorded for his Infinity band were arranged to 
be jazz style. 

4) Supunyo’s musical framework is distinctive in these aspects : (4.1) The musical cords from 
Supunyo's composition are different from regular triad notes and consisted of more than 3 notes. (4.2) 
Musical instrument preference in Supunyo’s works were likely to emphasize on rhythm, like bass and 
other rhythmic instrument similar to those in fusion jazz music. (4.3) Supunyo’s arrangement technique 
utilized ornamental notes in his creation. (4.4) Improvisation of sequence notes was mostly used in 
Supunyo's music arrangement. As a result, it is recommended that teaching music composition and 
arrangement in music academia need to focus on helping students finding their own characters and styles 
in creative work. Music education should be able to decrease a few trials and errors for students in 
composition and arrangements. 
  Key words: Composition,  Arrangement,  Sarayuth Supunyo 
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บทน า 
ดนตรีเป็นภาษานานาชาติ เป็นสื่อกลางส้าหรับความสัมพันธ๑ ความเข๎าใจอันดีตํอกันของมวลมนุษย๑ทั่วโลก ไมํแบํง

ภาษา ไมํแบํงอายุ ไมํแบํงช้ันวรรณะ และเช้ือชาติ ภาษาดนตรีนั้นทุกคนจะเข๎าใจ ดนตรีแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และที่ส้าคัญยิ่งคือในโลกของดนตรีนั้นเป็นโลกแหํงความสันติ ศิลปะการดนตรีเป็นสํวนส้าคัญยิ่งสํวนหนึ่งแหํงความเป็นอยูํของ
อารยชนในด๎านความรู๎และความบันเทิง เป็นขนบธรรมเนียมที่เป็นรากฐานแหํงความเจริญ และเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรมที่รู๎จัก
คิดพิจารณา ซึ่งเพลงเป็นผลงานทางศิลปะที่มนุษย๑ได๎สร๎างสรรค๑เพื่อใช๎เป็นสื่อถํายทอดความรู๎สึกนึกคิด และอารมณ๑ตําง ๆ ไมํวําจะ 
สนุกสนาน ตื่นเต๎น โศกเศร๎า เร๎าใจ บทเพลงจึงมีความเกี่ยวของกับชีวิต การละเลํน ประเพณี และวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑
บทเพลงอาจเกิดจากแรงบันดาลใจของมนุษย๑ท่ีได๎รับจากการด้ารงชีวิตในสังคม สังคมที่มีสภาพแตกตํางกัน ยํอมท้าให๎บทเพลง
ที่สร๎างสรรค๑มีความแตกตํางกันไป เป็นเอกลักษณ๑ของแตํละบุคคล โดยบทเพลงนั้นอาจจะเป็นเพลงจากดนตรีล๎วน 
(Instrumental) เพลงขับร๎อง (Vocal) หรือท้ังสองอยํางประกอบกัน  

เอกลักษณ๑ คือ ลักษณะที่เหมือนกันหรือมีรํวมกันกิลฟอร๑ดนักจิตวิทยาชาวอเมริกันให๎ค้าจ้ากัดความวํา ความคิด
สร๎างสรรค๑เป็นความสามารถทางสมอง เป็นความสามารถท่ีคิดได๎หลายทิศทาง หรือแบบอเนกนัย (Divergent Thinking) และ
ความคิดสร๎างสรรค๑นี้ประกอบด๎วย ความคลํองในการคิด ความคิดยืดหยุํน และความคิดที่เป็นของตนเอง” พระเจนดุริยางค๑ 
“นักประพันธ๑หนังสืออาศัยการเรียบเรียงส้านวนโวหารให๎ได๎ประโยคและวรรคตอนโดยยึดไวยากรณ๑เป็นหลักฉันใด นักประพันธ๑
เพลงก็ต๎องอาศัยประโยคและวรรคตอน โดยยึดไวยากรณ๑ของดนตรีเป็นหลักฉันนั้น จะตํางกันก็แคํการหนังสือใช๎ถ๎อยค้าเป็น
ประธาน สํวนการดนตรีใช๎กระแสเสียง” การเรียบเรียงเสียงประสานเป็นการปรับแตํงเสียงดนตรี และเสียงนักร๎อง ให๎ออกมา
ผสมผสานกลมกลืนกันอยํางไพเราะ ผู๎ที่จะเรียบเรียงเสียงประสานได๎นั้น ต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความเช่ียวชาญด๎านดนตรีเป็น
อยํางดี ผู๎เรียบเรียงเสียงประสานจะท้าหน๎าที่เรียบเรียงดนตรี โดยน้าท้านองเพลง (melody) จากผู๎ประพันธ๑ท้านอง ไปเรียบ
เรียงให๎นักดนตรีเลํน เพื่อประกอบการขับร๎อง เพลงท่ีได๎รับความนิยมมักจะเป็นเพลงท่ีมีการเรียบเรียงเสียงประสาน ของเครื่อง
ดนตรี ที่เหมาะสม กลมกลืน และชํวยสร๎างความไพเราะให๎กับบทเพลง ผู๎เรียบเรียงเสียงประสานจึงต๎องมีความรู๎ความช้านาญ 
ในเครื่องดนตรีทุกชนิด เพื่อที่จะน้าคุณสมบัติของเสียงท่ีเกิดขึ้น เข๎ามาผสมผสานกันได๎อยํางลงตัว 

ศรายุทธ  สุป๓ญโญ เกิดเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2493 เป็นนักดนตรี นักแตํงเพลง และโปรดิวเซอร๑เพลง อดีตสมาชิกวง
ดนตรี คิงสตาร๑ โพรเฟสช่ันแนล โอเรียลเต็ล ฟ๓งก๑ และเป็นสมาชิกวงแกรนด๑เอ็กซ๑ในต้าแหนํงคีย๑บอร๑ด  เปียโน รวมถึงเป็นผู๎
กํอตั้งวงอินฟินิตี้ เกิดในครอบครัวนักดนตรีไทย บิดานายสนิท สุป๓ญโญ เป็นครูเพลงดนตรีไทย มารดานางบุญยิ่ง  สุป๓ญโญ เป็น
นักร๎อง ศรายุทธ สุป๓ญโญสามารถเลํนเครื่องดนตรีไทยได๎ทุกช้ิน รวมทั้งได๎เรียนรู๎โน๏ตเพลงไทยที่เป็นระบบตัวเลข และ เริ่มสนใจ
ดนตรีสากลในชํวงอายุ 14-15 ปี ได๎เข๎ารํวมในวงโยธวาฑิตของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ที่มีครูเลื่อน บรรเลงเสนาะเป็นผู๎ฝึกสอน 
ตํอมาได๎เรียนรู๎และฝึกฝนเพิ่มเติมจากศูนย๑เยาวชนนครราชสีมา โดยมีอาจารย๑ทวี สุขสุเมฆ เป็นผู๎ฝึกสอน โดยเลํนเบสเป็น
เครื่องมือแรก ตํอมาจึงเลํนคีย๑บอร๑ดโดยฝึกเองจากประสบการณ๑การเลํนออร๑แกนในวงเครื่องสายดนตรีไทย ศรายุทธ สุป๓ญโญ
ได๎ประสบการณ๑จากการฟ๓งเพลงสากลจ้านวนมาก อาทิ ผลงานของ Glenn Miller, Count Basie, Buddy Morrow และ 
Ed Mundo Ros จากแผํนเสียงท่ีซื้อมาจากคํายทหารอเมริกัน โดยในขณะนั้นเขายังไมํสามารถเขียนโน๏ตเพลงสากลได๎  เขาจึง
ศึกษาดนตรีสากลด๎วยตนเองจากการฟ๓งเพลงหลากหลายแนว โดยเพลงแนว Jazz เป็นแนวเพลงที่เขาประทับใจ โดยได๎เริ่ม
เขียนโน๏ตและศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานด๎วยตัวเอง ในขณะที่ยังเป็นนักเรียนอยูํ เมื่อศึกษาจบช้ัน มศ.5 ชํวงอายุ
ประมาณ 18 ปี และได๎ศึกษาดนตรีสากลเพิ่มเติมจากโรงเรียนดนตรีของสยามกลการ โดยเป็นนักเรียนรุํนที่ 5 และเป็นลูกศิษย๑
ของอาจารย๑ (ดร.) แมนรัตน๑  ศรีกรานนท๑ และอาจารย๑ประสิทธ์ิ  พยอมยงค๑ 
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ศรายุทธ สุป๓ญโญ เริ่มเข๎าสูํแวดวงนักดนตรีอาชีพตั้งแตํอาย ุ19 ปี โดยเลํนดนตรีครั้งแรกที่ SANNY NIGHT CLUB ใน
จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 1 ปี ฉันทนา  กิติยพันธ๑ และมนตรี  สุป๓ญโญ ได๎ชักชวนให๎มาเลํนดนตรีในกรุงเทพฯ โดยเริ่มเลํน
ที่ภัตราคารโคลีเซี่ยม เป็นสมาชิกวง KING STAR ซึ่งเป็นวงดนตรีที่เคยชนะการประกวดดนตรีแชมป์ถ๎วยพระราชทานฯ ในปี
กํอนหน๎าที่วง THE IMPOSSIBLE จะได๎รางวัล ตํอมาฉันทนา กิติยพันธ๑ ฯลฯ ได๎ชักชวนกันตั้งวงดนตรีช่ือวํา PROFESSIONAL 
โดยมีฉันทนาเป็นนักร๎องน้าของวง และทางวงก็ได๎ท้าอัลบั้มกันออกมาหลายชุด ศรายุทธ สุป๓ญโญเริ่มประพันธ๑เพลงแรกช่ือ The 
First Time Ever I Saw Your Face ในกลิ่นอาย แนวดนตรีโซลและฟ๓งค๑ SOUL & FUNK ให๎ ฉันทนา กิติยพันธ๑ เป็นผู๎ร๎อง ในขณะ
ที่ยังเป็นสมาชิกวง PROFESSIONAL สํวนเพลงที่วง PROFESSIONAL เลํนนั้นมีหลากหลายแนวท้ัง Pop, Jazz และ Standard 

หลังจากวง THE IMPOSSIBLE ได๎ยุติลง เรวัต  พุทธินันทน๑ และวินัย พันธุรักษ๑ อดีตสมาชิกวง THE IMPOSSIBLE 
ได๎มาชักชวนศรายุทธ สุป๓ญโญให๎ไปท้าวง THE ORIENTAL FUNK รํวมกัน โดยเลํนเพลงแนว Funky และ Soul เป็นหลัก 
ในชํวงปลาย ๆ ที่ศรายุทธอยูํกัยวง ก็ได๎ศึกษาดนตรีแนว Fusion Jazz จากศิลปินต๎นต้ารับของเพลงแนวนี้อาทิวง SPYRO 
GYRA, Larry Carlton, Lee Ritenour, Dave Grusin และ Bob James  

ศรายุทธ สุป๓ญโญ และวง THE ORIENTAL FUNK ได๎สร๎างผลงานอมตะให๎แกํวงการเพลงไทยมากมาย อาทิเชํน เพลง                   
“รักเพรียกหา” ที่ได๎แตํงท้านอง และเรวัต  พุทธินันทน๑ แตํงค้าร๎อง เพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร๑เรื่อง “แก๎ว” ผลงาน
ก้ากับของเปี๊ยก โปสเตอร๑ เป็นต๎น ศรายุทธ สุป๓ญโญ อยูํกับวง THE ORIENTAL FUNK ได๎ 3 ปี มีผลงาน 4 ชุด Oriental Funk 
Disco Vol.1, Oriental Funk Disco Vol.2, ลอยกระทงดิสโก๎, ดาวใจดิสโก๎ จากนั้นได๎มาตั้งวงใหมํช่ือวํา MAGNIFICENT 
YAMAHA ซึ่งนับได๎วําเป็นวงดนตรีแนว Fusion Jazz วงแรกของเมืองไทย ภายใต๎การสนับสนุนของคุณหญิงพรทิพย๑  พรประภา 
(ณรงค๑เดช) วงนี้ได๎ยุติวงหลังจากตั้งวงได๎ 1 ปี เนื่องจากแนวดนตรีแนวนี้ยังใหมํเกินไปในเวลานั้นจึงไมํเป็นที่นิยมมากนัก 
ในขณะที่อยูํกับวง THE ORIENTAL FUNK และ MAGNIFICENT YAMAHA นั้นได๎มีวงดนตรีรุํนน๎องคือ GRAND EX’ ได๎
ติดตามและศึกษาจากศรายุทธ สุป๓ญโญอยูํเสมอ ๆ ซึ่งตํอมานคร  เวชสุภาพร หัวหน๎าวงและนัดพบ นพรัตน๑ ผู๎จัดการของวง 
ได๎มาชักชวนจึงไปรํวมงานกับวง GRAND EX’ ในปี พ.ศ. 2525 หลังจากได๎เข๎ารํวมเป็นสมาชิกวง GRAND EX’ ก็ได๎น้า
พัฒนาการทางดนตรีมาสูํวงดนตรีวงนี้อยํางมากมาย และท้าให๎วงดนตรีวงนี้เป็นวงที่มี ทักษะทางดนตรีสูง และสร๎าง
ประวัติศาสตร๑หลายอยํางให๎กับวงการเพลงไทย อาทิท่ีมีผลงานสร๎างยอดขายนับล๎านชุดหลายอัลบั้ม และเป็นวงดนตรีวงแรกที่
ได๎ลงสื่อนิตยสาร (IQ, GX’) สื่อวิทยุ และเป็นวงดนตรีที่มี FAN CLUB อยํางเป็นทางการวงแรกของไทยด๎วยผลงานของของศรา
ยุทธในการประพันธ๑และเรียบเรียงเสียงประสานในชํวงอยูํในวง GRAND EX’ เขาได๎สร๎างสรรค๑เพลงยอดนิยม ให๎กับวงมากมาย
อาทิ “อาลัย”, “เดียวดาย”, “เพียงสบตา”, “เช่ือฉัน”, “รักใน C Major” และ “โลกที่ไมํเทํากัน” ในชํวงที่อยูํกับวง GRAND 
EX’ ศรายุทธยังได๎น้าเสนอเพลงบรรเลง Fusion Jazz เพลงแรกของไทยคือ “ทราย” และเพลงร๎อง (ที่ศรายุทธ สุป๓ญโญ เป็นผู๎
ขับร๎องเอง) แนว Jazz Rock ช่ือเดียวกับช่ืออัลบั้ม “เพชร” เมื่อปี พ.ศ. 2526 ด๎วย  

หลังจากอยูํวง GRAND EX’ ได๎ 2 ปี เขาได๎ออกมาเป็นผู๎เรียบเรียงเสียงประสานและประพันธ๑เพลงให๎นักร๎องและวง
ดนตรีในยุคนั้นหลายวง เชํน วงรอยัลสไปร๑ท วงฟอร๑เอฟเวอร๑ วงโอเวช่ันวงแมคอินทอช พัชรา  แวงวรรณ พรพิมล  ธรรมสาร 
ดอน  สอนระเบียบ พร๎อมกับกํอตั้งวง INFINITY เพื่อท้าเพลงแนวแจ๏สที่เขาชอบรํวมกับเพื่อนนักดนตรีในห๎องบันทึกเสียง อาทิ 
เทวัญ  ทรัพย๑แสนยากร (Saxophone), ชุมพล  สุป๓ญโญ (Guitar), โซเฟี่ยน (Bass), เอ็นโซํนักร๎องและผู๎เขียนเนื้อเพลง
ภาษาอังกฤษ ชาวอิตาลี, ยงยุทธ  มีแสง (Trumpet) จอร๑จ  ยงศิริ (Drums) และอภิไชย  เย็นพูนสุข (Keyboard) ทั้งหมดเป็น
นักดนตรีฝีมือดีและมากประสบการณ๑  
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วง INFINITY ได๎ออกอัลบั้มแรก “THE CANDLE LIGHT BLUES” กับสังกัด WEA RECORDS (Warner, Elektra, 
Atlantic) โดยในอัลบั้มนี้ ทางวงได๎อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช 
“แสงเทียน” หรือ “THE CANDLELIGHT BLUES” มาบรรเลงและเป็นช่ืออัลบั้มในปี พ.ศ. 2529 ในชุดนี้ยังมีเพลงร๎องที่เขียน
เนื้อร๎องภาษาอังกฤษโดยเอ็นโซํนักร๎องน้าของวง โดยฉันทนา กิติยพันธ๑ เป็นศิลปินรับเชิญขับร๎องในเพลง “Flying Away” 
รวมทั้งได๎เรวัต  พุทธินันทน๑ มาเขียนเนื้อเพลงภาษาอังกฤษให๎กับเพลง “Moving On” หรือเพลง “ทราย” เพลงบรรเลงจาก
อัลบั้ม “เพชร” ของวง GRAND EX’ ที่ศรายุทธ สุป๓ญโญ เคยแตํงไว๎นั่นเอง 

ปี พ.ศ. 2530 INFINITY ออกอัลบั้มที่ 2 “MAJESTIC RAIN” กับสังกัดระดับสากลอีกสังกัดคือ EMI โดยได๎อัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล อดุลยเดช “สายฝน” หรือ “MAJESTIC RAIN” มาบรรเลง ใน
อัลบั้มนี้มีเพลงร๎องอยําง “I Have You” ที่ขับร๎องโดยฉันทนา กิติยพันธ๑ และเพลงอมตะของ John Lennon อยําง 
“IMAGINE”  

ปี พ.ศ. 2531 อัลบั้มทื่ 3“NOW&THEN” ก็ตามออกมา ในสังกัดที่รํวมกํอตั้งโดย เรวัต พุทธินันทน๑ คือ Grammy 
อัลบั้มนี้มีเพลงดังของวงอยําง “Lonely Cloud” จากอัลบั้มแรกของวงมาเรียบเรียงใหมํ อีกครั้ง และได๎น้าเพลงยอดนิยมอยําง 
“เพียงแคํใจเรารักกัน” และ “เหมือนเป็นคนอื่น”มาท้าใหมํในแนว Fusion Jazz ในชุดนี้ทางวงได๎เปลี่ยนมือกลองและเบสมา
เป็น วรฤทธ์ิ  เลห๑วิสุทธ๑ และ ประสิทธ์ิ  เหลืองอรุณ  

ปี พ.ศ. 2532 อัลบั้มที่ 4 “NIGHT&DAY” หรือ “วันและคืน” เป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ๑ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพล อดุลยเดช มาบรรเลงทั้งอัลบั้ม ในรูปแบบ Fusion Jazz อาทิ “เกาะในฝ๓น”, “ไร๎เดือน” 
ออกจ้าหนํายภายใต๎สังกัด Grammy  

3 ปีตํอมา ใน พ.ศ. 2535 อัลบั้มที่ 5 “NIGHTWINGS” หรือ “ปีกฝ๓น” ของวง INFINITY ภายใต๎สังกัด CBS/EPIC 
(หรือ Sony Music) มีเพลงฮิตอยําง “You’ll Be Mine” ขับร๎องโดยวรรณยศ  มิตรานนท๑และสุภาวดี  บุญมี ซึ่งวรรณยศ  มิตรา
นนท๑ได๎เป็นมือกลองของวงด๎วย ในอัลบั้มนี้มีการเปลี่ยนสมาชิกใหมํคือ Saxophone ชาวอเมริกัน Mr. Daniel A. Kiely เข๎ามา
แทนเทวัญ  ทรัพย๑แสนยากร ที่แยกตัวออกไป ในอัลบั้ม“NIGHTWINGS” ได๎น้าเพลง “บริสุทธ๑” ของวง GRAND EX’ มา
บรรเลงใหมํแนว Smooth Jazz ในช่ือภาษาอังกฤษวํา “Purity” อัลบั้มชุดนี้ บอยด๑  โกสิยพงษ๑ ที่ได๎มาศึกษาการท้างานและ
รํวมแตํงเนื้อเพลงบางเพลง  

ปี พ.ศ. 2537 อัลบั้ม “TOGETHER” อัลบั้มที่ 6 นับเป็นอัลบั้มที่ 2 ที่ออกในสังกัด Sony Music ในอัลบั้มนี้มี Mr. 
Ben  Findon โปรดิวเซอร๑ที่เคยท้างานกับศิลปินระดับโลกอยําง Billy  Ocean มารํวมงานด๎วย และบอยด๑  โกสิยพงษ๑ ได๎รํวม 
แตํงค้าร๎องเพลง “Together Again” และ “Tell Her” ทั้ง 2 เพลงขับร๎องโดย Angelita Li ที่ตํอมากลายเป็นศิลปินเดี่ยวยอด
นิยมในแถบเอเชียและยุโรป ในอัลบั้มนี้มีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกอีกครั้ง คือ เศกพล  อุํนส้าราญ หรือ Koh Mr. Saxman เป็น
มือ Saxophone แทนท่ี Mr. Daniel R. Kelly ที่รํวมงานกับวงตั้งแตํชุด “NIGHTWINGS”  

ในปี พ.ศ. 2548 หํางจากอัลบั้มที่ 6 นาน 12 ปี วง INFINITY ได๎ออกอัลบั้มชุดที่ 7 คือ “FOURCOLORS” โดยมี
สมาชิก 2 คนใหมํ คือวรรณยศ  มิตรานนท๑ และ วิโรจน๑  สถาปนาวัตร ในอัลบั้มชุดนี้วง INFINITY ได๎น้าดนตรีไทยท้ัง 4 ภาคมา
ผสมผสาน ตามแนวคิดของศรายุทธ สุป๓ญโญ และเอกลักษณ๑ของวงที่ในทุกอัลบั้มจะมีเพลงไทยเดิมมาท้าใหมํในแบบ Fusion 
Jazz เพลง “สร๎อยแสงแดง” เป็นเพลงไทยที่ถูกน้ามาถํายทอดในรูปแบบใหมํ อัลบั้มนี้ยังเป็นอัลบั้มแรกของ INFINITY ที่ได๎
ออกจ้าหนํายไปทั่วโลกผําน iTunes และ Amazon ในปีเดียวกันได๎มีอัลบั้มชุดที่ 8 เป็นอัลบั้มบันทึกการแสดงสดช่ือ The 
Miracle ก็ถูกผลิตออกมาในสังกัด Grammy อีกครั้ง 
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ในปี 2550 วง INFINITY ได๎ออกอัลบั้ม ชุดที่ 9 ช่ือวํา “ANDAMAN DAYS” ในอัลบั้มชุดนี้บันทึกเสียงบางสํวนที่ 
Abbey Road Studio ที่ประเทศอังกฤษ ในอัลบั้มชุดนี้ทางวงได๎เพิ่มสมาชิกใหมํคือ มินท๑ ภาสกร  โมระ ศิลปิน มือ Tenor 
Saxophone, Soprano Saxophone & EWI และได๎เปลี่ยนมือกลองจาก วรรณยศ  มิตรานนท๑ มาเป็น สุทธิพงษ๑  ปานคง 
เพลง “คลื่นกระทบฝ๓่ง” (“Blue Waves On The Shore”) คือเพลงไทยเดิมที่เรียบเรียงดนตรีใหมํในอัลบั้ม “ANDAMAN 
DAYS” อัลบั้มนี้ยังได๎รับการสนับสนุนจากการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ในการเผยแพรํความเป็นไทยสูํสากลด๎วย 

ในปี พ.ศ. 2553 อัลบั้มชุดที่ 10 “TEN” เป็นการน้าเพลงอมตะยุค ’50-’60 ของสหรัฐอเมริกาอาทิ “Love For 
Sale” และ “Summertime” มาบรรเลงใหมํ โดยได๎รํวมงานกับซาวด๑เอนจิเนียร๑ Ken Freeman และ Steve Vavagiakis ผู๎
เคยมิกซ๑เสียงและท้าต๎นฉบับให๎ศิลปินระดับสากลมาแล๎วอาทิ Bob James, Larry Carlton, Fourplay   

จากแนวคิดของศรายุทธ สุป๓ญโญที่วางไว๎วํ าในทุกอัลบั้มจะมี เพลงไทยเดิมน้ามาท้าใหมํ เพื่อเผยแพรํ 
ความเป็นไทยสูํสากล จึงได๎มีเพลงอยําง ต๎นบรเทศ” (“Song For Success”), “สร๎อยแสงแดง”, “คลื่นกระทบฝ๓่ง” (“Blue 
Waves On The Shore”) มาท้าใหมํในรูปแบบของ Fusion Jazz จนกลายเป็นเอกลักษณ๑ของวง สํงผลให๎ศรายุทธ สุป๓ญโญ
และวง INFINITY ได๎รับรางวัลพระพิฆเนศทองพระราชทาน ถึง 3 รางวัล นับตั้งแตํเพลง “หนึ่งมิตรชิดใกล๎” ที่ศรายุทธ สุป๓ญโญ
เป็นผู๎เรียบเรียงดนตรีเอาไว๎ในอดีต, เพลง “ต๎นบรเทศ” หรือ “Song For Success” จากอัลบั้ม “NIGHTWINGS” และลําสุดใน
ปี พ.ศ. 2553 นี้จากเพลง “คลื่นกระทบฝ๓่ง” หรือ “Blue Waves On The Shore” ในอัลบั้ม “ANDAMAN DAYS” 
นอกจากนี้อัลบั้ม “FOURCOLORS” และ “ANDAMAN DAYS” ยังได๎รับรางวัลสีสันอวอร๑ดทั้ง 2 อัลบั้ม อีกทั้ง 
“FOURCOLORS” ยังได๎รางวัล “คมชัดลึกอวอร๑ด” ด๎วย นอกจากน้ียังได๎รับรางวัล Life Time Achivement Award ในฐานะ
ผู๎มีคุโณประการตํอวงการดนตรี Jazz ในประเทศไทยจาก มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาดุริยางค๑ศิลป์อีกด๎วย 

ศรายุทธ สุป๓ญโญต๎องการสร๎างสรรค๑และเผยแพรํดนตรี Jazz ฝีมือคนไทย ไปสูํระดับสากลให๎ได๎ โดย 
ศรายุทธ สุป๓ญโญ และวง INFINITY จะเป็นผู๎น้าในการน้าผลงานไปเผยแพรํให๎โลกได๎รู๎จัก โดยเริ่มจากอัลบั้ม 
“FOURCOLORS” และ “ANDAMAN DAYS” ที่ขณะนี้ได๎ถูกเผยแพรํและออกจ้าหนํายไปทั่วโลกผํานทาง iTunes, Amazon 
และอีกหลายชํองทาง นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงคอนเสิร๑ตในตํางประเทศเพื่อเผยแพรํผลงานอีกทางหนึ่ง อาทิการไปแสดงที่
สิงคโปร๑ เกาหลี ฮํองกงและในงาน Thai Festival ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุุน เป็นต๎น โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะสร๎างสรรค๑
ผลงานคุณภาพประดับวงการเพลงไทย และเผยแพรํความเป็นไทยในรูปแบบดนตรี Jazz สูํสากลให๎ได๎ในอนาคต  

ระหวํางอยูํในวง INFINITY  ศรายุทธ สุป๓ญโญ ยังได๎สร๎างศิลปินใหมํ ๆ มากมาย ซึ่งป๓จจุบันยังมีช่ือเสียง อาทิ 
อรวรรณ  เย็นพูนสุข เสาวลักษณ๑  ลีละบุตร ตั๊ก ลีลา (ศิริพร  อยูํยอด) ติ๊ก ชีโรํ (ศิริศักดิ์  นันทเสน) โก๎ Mr. Saxman (เศกพล  
อุํนส้าราญ) และอยูํเบื้องหลังผลงานของศิลปินนักร๎องแถวหน๎าของเมืองไทยหลากหลายแนว อาทิ เพ็ญศรี  พุํมชูศรี พุํมพวง 
ดวงจันทร๑ ชรินทร๑  นันทนาคร สุเทพ  วงศ๑ค้าแหง วงพิงค๑ แพนเตอร๑ วงโอเวช่ัน วงรอยัล สไปร๑ท นันทิดา แก๎วบัวสาย วิยะดา 
โกมารกุล ณ นคร เบิร๑ด ธงไชย  แม็คอินไตย๑ นัท  มีเรีย มาลีวัลย๑  เจมีนํา อัสนี-วสันต๑ โชติกุล เป็นต๎น อีกทั้งยังได๎สร๎างโปรดิว
เซอร๑รุํนใหมํ ๆ ให๎กับวงการเพลงไทยมากมาย อยํางเชํน ชุมพล  สุป๓ญโญ อภิไชย  เย็นพูนสูข (โปรดิวเซอร๑มือทองของบริษัท
แกรมมี่) วรฤทธิ์  เลํห๑วิสุทธ๑ จรัล  สาลีวงษ๑ (ผู๎อยูํเบื้องหลังความส้าเร็จของไมค๑ ภิรมณ๑พร , ลูกนก สุภาพร, ปีเตอร๑ โฟดิไฟล๑) 
เป็นต๎น เพลงดัง ๆ จากผลงานที่ได๎รับความนิยมอยํางกว๎างขวางนอกจากเพลง “รักเพรียกหา” จากภาพยนตร๑เรื่องแก๎ว ยังมี
เพลง “ปุานนี้”, “ฉันไมํใชํนางเอก”, “นอนคนเดียว” ของตั๊ก ลีลา เพลง “ปุานนี้” ของนันทิดา  แก๎วบัวสาย “ปลํอยใจฝ๓น” 
ของวิยะดา  โกมารกุล ณ นคร เป็นต๎น และยังได๎แตํงเพลงแนว Fusion Jazz ส้าหรับวง INFINITY ไว๎เกือบ 100 เพลง  
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นอกจากนั้นศรายุทธ สุป๓ญโญ ยังได๎เรียบเรียงและประพันธ๑เพลงอันทรงเกียรติไว๎มากมายอาทิ อัลบั้ม “ชะตาฟูา” 
บทเพลงของ หมํอมเจ๎าจักรพันธ๑เพ็ญศิริ  จักรพันธุ๑ อัลบั้มสุดท๎ายของเพ็ญศรี  พุํมชูศรี และเพลง “จิตรดา” เพลง “100 ปี
สมเด็จยํา” และเพลง “ต้านานรัตนโกสินธ๑” เป็นต๎น  

ศรายุทธ สุป๓ญโญ เป็นนักดนตรีได๎รับการยอมรับอยํางกว๎างขวางในด๎านการเรียบเรียงเสียงประสาน การแตํงเพลง 
การสร๎างสรรค๑ส้าเนียงดนตรีแจ๏สไทย TJazz และเป็นผู๎อยูํเบื้องหลังการท้าดนตรีให๎กับศิลปินหลายคน มาตลอด 40 กวําปี 
รวมทั้งเป็นบุคคลส้าคัญในวงการเพลงแจ๏สของประเทศไทยโดยเคยได๎รับรางวัลสีสันอวอร๑ด คมชัดลึก อวอร๑ด และรางวัล
พระพิฆเนศทองค้าพระราชทาน รํวมกับวงอินฟินิตี้ อีกทั้งยังได๎รางวัล Life Time Achivement Award ในฐานะผู๎มีคุโณปการ
ตํอวงการดนตรีแจ๏สของประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาลักษณะการสร๎างสรรค๑เรยีบเรยีงเสียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ  
 2.  เพื่อศึกษาแนวคิดในการประพนัธ๑และเรียบเรียงดนตรีของศรายทุธ  สุป๓ญโญ   
 3.  เพื่อศึกษาถึงเอกลักษณ๑ในการประพันธ๑และเรยีบเรยีงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ  
 4.  เพื่อศึกษาโครงสร๎างทางดนตรีในการสร๎างสรรค๑และการเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การวิจัยในหัวข๎อเรื่อง “แนวคิดในการสร๎างสรรค๑และเรียบเรียงเสียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ” การวิจัยในครั้งนี้เป็น

การวิจัยสร๎างสรรค๑เชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร (Documentary Data) และสัมภาษณ๑ จากกลุํมตัวอยําง 
รวบรวมข๎อมูล วิเคราะห๑ข๎อมูล และสรุปผลข๎อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ประชากร และ กลุม่ตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู๎ประพันธ๑เพลง 
กลุํมตัวอยําง คือ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ โดยใช๎วิธีการสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง สาเหตุเพราะวํา ศรายุทธ  

สุป๓ญโญ เป็นผู๎ที่มีความสามารถในด๎านการประพันธ๑ และการสร๎างสรรค๑ รังสรรค๑บทเพลง ที่มีเอกลักษณ๑ จนกํอเกิดส้าเนียง
แจ๏สไทย (TJazz)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

แบบสัมภาษณ๑ มเีนื้อหาแบํงเป็น 7 หมวด 
1.  ประวัติสํวนตัว ศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
2.  ทัศนคติเรื่องการแตํงเพลง ของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
3.  แรงบัลดาลใจในการเริม่แตํงเพลงของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
4.  หลักการคิดการสร๎างสรรค๑เพลง ศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
5.  ผลงานในการประพันธ๑เพลง 
6.  เอกลักษณ๑ทางด๎านดนตร ี
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข๎อมลู  
 1.1  ศึกษาข๎อมูลจากเอกสารและสิ่งพิมพ๑ ข๎อมูลที่มีการบันทึกในรูปแบบเอกสารข๎อมูลทางด๎านดนตรี เป็น

โน๎ตเพลง เทปบันทึกเสียง 
   1.2  ข๎อมูลจากการปฏิบตัิภาคสนาม โดยการสมัภาษณ๑ กลุํมตัวอยําง 

1.2.1  ศรายุทธ  สุป๓ญโญ 
   1.2.2  นักประพันธ๑เพลง และนักดนตรรีํวมสมัยกับ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ อีก 5 ราย 

2.  การจัดระเบียบข๎อมลู  
 ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาและรวบรวม ผู๎วิจัยได๎น้ามากระท้ากับข๎อมูลแตํละสํวนยํอยจากนั้นจัดระเบียบและ

จ้าแนก ประกอบด๎วย  
 2.1  ประวัติของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ  
  2.2  เอกลักษณ๑ทางดา๎นดนตรี  
 2.3  ผลงานในการประพันธ๑เพลงและเรียบเรียงดนตรี  
 2.4  แนวคิดสร๎างสรรค๑ในการประพนัธ๑เพลงและเรียบเรียงดนตรีของ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ  
3.  การวิเคราะห๑และการสังเคราะห๑ข๎อมูล เมื่อ เมื่อได๎ข๎อมูลที่สมบูรณ๑แล๎ว ผู๎วิจัยจึงน้าข๎อมูลนั้นมาเรียบเรียง

วิเคราะห๑สังเคราะห๑โดยใช๎ทฤษฎีดนตรีตะวันตก และน้าข๎อมูลที่สังเคราะห๑แล๎วไปสัมภาษณ๑ความเห็นของนักดนตรี และนัก
ประพันธ๑เพลงรํวมสมัยกับ ศรายุทธ  สุป๓ญโญ อีกครั้ง 

ระยะเวลาการท าการวิจัย 
ตั้งแตํวันท่ี 1 กุมภาพันธ๑ ถึง 31 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 120 วัน 
 

อุปกรณ์การวิจัย 
1.  กล๎องถํายรูป กล๎องถํายภาพเคลื่อนไหว ผู๎วิจัยได๎บันทึกภาพถํายและภาพเคลื่อนไหว ในการเก็บข๎อมูลตําง ๆ ที่

เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย 
2.  เครื่องบันทึกเสียง ผู๎วิจัยได๎ท้าการบันทึกเสียงการสัมภาษณ๑ แล๎วน้าข๎อมูลมาบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษร 
3.  สมุดจดบันทึก ผู๎วิจัยได๎จดข๎อมูลที่ได๎จากการสัมภาษณ๑ หรือประเด็นท่ีพบเจอจาก การลงภาคสนามมาเป็นข๎อมูล

เพื่อน้ามาวิเคราะห๑ตํอไป 
4.  เครื่องคอมพิวเตอร๑ บันทึกข๎อมูลรายงาน 
 

ผลการวิจัย 
 ศรายุทธ  สุป๓ญโญ คุ๎นเคยกับเสียงดนตรีมาตั้งแตํก้าเนิด เนื่องจากเกิดในครอบครัวที่บรรพบุรุษเป็นนักดนตรีไทยมา
หลายล้าดับชั้น เมื่อเติบโตก็เลือกอาชีพนักดนตรี อิทธิพลจากการได๎ฝึกฝนทักษะทางการได๎ยินและการฝึกซ๎อมดนตรีมาตลอด
ชีวิตมีผลตํอประสบการณ๑ทางดนตรีของเขา การสร๎างสรรค๑เพลงและการเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธได๎รับอิทธิพลจากการ
บรรเลงและด้าเนินท้านองดนตรีไทย รวมกับประสบการณ๑การฟ๓งดนตรีตะวันตกมาหลายแนว ท้าให๎ผลงานการสร๎างสรรค๑และ
เรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ มีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตัว  



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 88 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 เอกลักษณ๑ทางด๎านดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ จะมีส้าเนียงดนตรีเฉพาะตัวโดยมีโครงสร๎างทางดนตรีในการ
สร๎างสรรค๑และการเรียบเรียงดนตรีของเขาจะมีการวางรูปคอร๑ดในลักษณะคอร๑ดที่ไมํได๎เป็นคอร๑ดปกติธรรมดาที่มีสามโน๎ต 
(triad) แตํใช๎คอร๑ดที่มีโน๎ตมากกวําสามโน๎ต การเลือกใช๎เครื่องดนตรี ศรายุทธชอบแนวดนตรีฟิวช่ันแจ๏ส ซึ่งเป็นดนตรีแจ๏สที่มี
จังหวะ เขาจะเลือกใช๎เครื่องดนตรีประเภทเน๎นเบสและจังหวะ ในการเรียบเรียงดนตรีของเขา ศรายุทธชอบใช๎เทคนิคโน๎ต
ประดับ (Ornamentation) ลักษณะตําง ๆ ในการเลํนคีย๑บอร๑ด ผลงานการเรียบเรียงดนตรีสํวนใหญํของศรายุทธจะมีลักษณะ 
การอิมโพรไวส๑ด๎วยการ sequence โน๎ต 
 ผลงานในการสร๎างสรรค๑และเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ แบํงเป็นสองกลุํม คือผลงานในการสร๎างสรรค๑
เรียบเรียงดนตรีให๎นักร๎องและวงดนตรีอื่น ได๎แกํ การสร๎างสรรค๑เรียบเรียงดนตรีให๎ วง PROFESSIONAL วง THE ORIENTAL 
FUNK วง MAGNIFICENT YAMAHA วง GRAND EX’ วงรอยัลสไปร๑ท วงพิงค๑แพนเตอร๑ วงฟอร๑เอฟเวอร๑ วงโอเวช่ัน วงแมค
อินทอช พัชรา  แวงวรรณ พรพิมล  ธรรมสาร ดอน  สอนระเบียบ อรวรรณ  เย็นพูนสุข ธงไชย  แมคอินไตย๑ อัสนี  โชติกุล นันทิ
ดา  แก๎วบัวสาย วิยะดา  โกมารกุล ณ นคร มาลีวรรณ  เจมีนํา ตั๊ก ลีลา ฉันทนา  กิตติยาพันธ๑ เพ็ญศรี  พุํมชูศรี และการ
สร๎างสรรค๑ผลงานเพลงที่แสดงตัวตนของเขา ซึ่งปรากฏในผลงานของวงอินฟินิตี้ทั้งสิบชุด ศรายุทธเป็นผู๎แตํงเพลงบรรเลง 
Fusion Jazz เพลงแรกของเมืองไทยคือ “ทราย” ให๎กับวง GRAND EX’  

แนวคิดสร๎างสรรค๑ในการประพันธ๑เพลงและเรยีบเรียงดนตรีของ ศรายุทธ สุป๓ญโญ จะให๎ความส้าคัญกับการมีส้าเนียง
ดนตรีเฉพาะตัว และการน้าดนตรีไทยไปสูํสากล  

 

อภิปรายผล  
 แนวคิดในการสร๎างสรรค๑และเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ เป็นเกิดขึ้นจากการเช่ือมโยงประสบการณ๑ดนตรี
ไทยท่ีได๎รับการฝึกฝนมาตั้งแตํเกิดมาเช่ือมโยงกับประสบการณ๑ดนตรีสากลที่ได๎เรียนรู๎ในชํวงวัยรุํน ท้าให๎เกิดผลงานสร๎างสรรค๑
เรียบเรียงดนตรีในลักษณะเฉพาะตัวของเขา ตรงกับทฤษฎี “การเรียนรู๎อยํางมีความหมาย (meaningful verbal learning)” 
ของ ออซูเบล โดยออซูเบลเช่ือวํา การเรียนรู๎อยํางมีความหมาย (meaningful verbal learning) จะเกิดขึ้นได๎หากการเรียนรู๎
นั้นสามารถเช่ือมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีมากํอน โดยการเรียนรู๎อยํางมีความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อเนื้อหาหรือเรื่องราวใหมํที่เรียน
สามารถเช่ือมโยงกับความรู๎เดิมที่มีอยูํในโครงสร๎างของความรู๎หรือโครงสร๎างทางสติป๓ญญาของผู๎เรียนได๎ (Novak and Gowin. 
1980 : 7 อ๎างถึงใน กิ่งฟูา  สินธุวงศ๑. 2537)   
 การเรียบเรียงดนตรีของศรายุทธ  สุป๓ญโญ จะมีการวางรูปคอร๑ดในลักษณะคอร๑ดที่ไมํได๎เป็นคอร๑ดปกติธรรมดาที่มี
สามโน๎ต (triad) แตํใช๎คอร๑ดที่มีโน๎ตมากกวําสามโน๎ต เป็นการเรียบเรียงดนตรีที่เป็นเอกลักษณ๑ส้าคัญอยํางหนึ่งในดนตรีแจ๏ส ที่
จะมีสํวนขยายของคอร๑ด (Extensions) หมายถึง โน๎ตในล้าดับที่สูงกวําโน๎ตล้าดับที่ 5 ของทรัย-แอด ได๎แกํ 6, 7, 9, 11 และ 
13 เมื่อเพิ่มโน๎ตเหลํานี้ลงในทรัยแอดแล๎วจะท้าให๎คอร๑ดนั้นมีสีสันของเสียงประสานท่ีเข๎มข๎นข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแนวคิดในการสร๎างสรรค๑และเรยีบเรยีงเสยีงดนตรขีองศรายุทธ  สุป๓ญโญ ท้าให๎ได๎ข๎อสรุปวําในการสอน
การประพันธ๑เพลงและการเรียบเรียงดนตรีให๎ได๎ประสิทธิผล ควรสอนแบบช้ีแนะให๎ผู๎เรียนค๎นพบเพื่อที่จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎เร็วกวําการค๎นพบด๎วยตนเองที่อาจต๎องใช๎เวลาทั้งชีวิต โดยการช้ีแนะของผู๎สอนจะชํวยให๎ผู๎เรียนมีโอกาสคิดแก๎ป๓ญหา
ด๎วยตนเองโดยผนวกเข๎ากับความรู๎และประสบการณ๑เดิมที่มีอยูํแล๎ว 
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การศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
A Study the Efficacy of a Teaching Classical Guitar Short Course 

 

สมคิด  วิโรจน๑ดลุย๑*  รศ.ดร.มนัส วัฒนไชยยศ**  ผศ.บรรจง  ชลวิโรจน๑** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) สร๎างชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชําง
ธนบุรี 2) ศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนการ
เรียนรู ๎และหลังการเรียนรู ๎ และ 4) สอบถามความคิดเห็นชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาวิชากีตาร๑วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี จ้านวน 22  คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บ
ข๎อมูลได๎แกํชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบทดสอบกํอนเรียน แบบทดสอบระหวํางเรียน แบบทดสอบ
หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นผู๎เรียน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การหาคําความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
การหาประสิทธิภาพชุดการสอน เปรียบเทยีบผลการเรียนกับเกณฑ๑ที่ก้าหนด เปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนและหลังเรียน 
 ผลการวิจัยพบวํา 
  1) ประสิทธิภาพชุดการสอนมีคําเฉลี่ยร๎อยละ 90.54/89.33 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก้าหนด 80/80  
 2) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู ๎หลังการใช๎ชุดการสอนมีคําเฉลี่ยสูงกวํากํอนการเรียนรู๎ อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 ค าส าคัญ: กีตาร๑คลาสสคิ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to create a set of teaching classical guitar Short Course. 
Thonburi Polytechnic College 2) study the effectiveness of a teaching classical guitar. Short Course 3) 
compare the learning achievement before and after learning and 4) poll series of innovative teaching classical 
guitar Short Course. The sample used in this study was a guitar student of Thonburi Polytechnic College of 
the 12 instruments to collect data. Kits include teaching classical guitar Short Course. Pre-class assessment 
test Quizzes during class posttest the poll learners. The statistics used in this study are to evaluate the 
accuracy of the test. A powerful instruction set to compare the results with the specified criteria. 
Comparison of learning before and after school. 
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 The findings revealed as follows: 
1) Powerful instruction set criteria of 80/80 with an average of 90.54 / 89.33. 
2) Development of learning before and after using the kit to teach after learning higher learning. 

 Key words: Classical guitar, Short Course 
 

บทน า 
ป๓จจุบันโลกมีความเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่องตลอดเวลาทั้งสภาพเศรษฐกิจ 

การสื่อสารและเทคโนโลยี การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารจากสื่อประเภทตําง ๆ สามารถเข๎าถึงได๎ตลอดเวลา จากสาเหตุที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยํางรวดเร็วนี้ท้าให๎ทุกคนต๎องตระหนักถึงความส้าคัญของการเปลี่ยนแปลง ติดตามข๎อมูลขําวสารการรับรู๎
ในเรื่องตําง ๆ ให๎ทันกับเหตุการณ๑พร๎อมที่จะเดินตามความเจริญที่เข๎ามาอยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ การพัฒนาตนเองให๎มีความรู๎
ความสามารถทั้งหน๎าที่การงานหรือด๎านอื่น ๆ ที่มีความสนใจ ท้าให๎สามารถด้ารงชีวิตได๎ในโลกยุคโลกาภิวัตน๑ 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่ส้าคัญในการพัฒนาตนเองให๎เกิดสติป๓ญญาสามารถพัฒนาศักยภาพด๎านตําง ๆ 

ของบุคคลได๎ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 1 บททั่วไป มาตรา ๖ ระบุวํา การจัดการศึกษาต๎อง

เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกายจิตใจ สติป๓ญญาความรู๎ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ

ด้ารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 

ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาส้าหรับผู๎ที่พลาดโอกาสการเรียนในระบบ และผู๎ที่ต๎องการศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาอาชีพตําง ๆ เพื่อน้าความรู๎ไปใช๎พัฒนาอาชีพเดิม หรือน้าไปประกอบอาชีพ โดยเปิดให๎บุคคลทั่วไปที่มีความ
สนใจเข๎ารับการศึกษาโดยไมํจ้ากัดความรู๎พื้นฐาน เพศ อายุ  และสถานภาพ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสส้าหรับ
ประชาชนโดยทั่วไปที่ประสงค๑ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ในการศึกษาหาความรู๎ ท้าให๎ผู๎เรียนมีความต๎องการที่แตกตํางกันใน
การศึกษาหาความรู๎ รวมทั้งความสามารถในการเรียนรู๎  

กระทรวงศึกษาธิการได๎ก้าหนดให๎มีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีไว๎ในทุกระดับช้ัน หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2544 ได๎จัดให๎มีการเรียนการสอนวิชาดนตรี โดยผนวกไว๎ในกลุํมสาระการเรียนรู๎ศิลปะ ในระดับอุดมศึกษามี
การจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีในหลักสูตรปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก ส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาเป็นหนํวยงานทางการศึกษาของภาครัฐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาประเภทหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นคือวิทยาลัยสารพัดชํางที่จัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรีมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
เกี่ยวกับวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาดนตรี ก้าหนดการเรียนรู๎ดนตรีสากลไว๎หลายรายวิชา เพื่อให๎ผู๎สนใจมีโอกาสเลือกเรียนวิชาที่
ตนเองถนัด เชํน วิชากีตาร๑ คีย๑บอร๑ด กลอง และกีตาร๑เบส เป็นต๎น หนึ่งในวิชาที่ได๎รับความนิยม มีผู๎ให๎ความสนใจเลือกเรียนเป็น
จ้านวนมากคือวิชากีตาร๑ เพื่อให๎วิชากีตาร๑ได๎แตกแขนงออกไป ป๓จจุบันเป็นการเรียนการสอนวิชากีตาร๑โฟล๑คเบื้องต๎น หนึ่งใน
หนํวยการเรียนรู๎มีการเรียนการสอนหัวข๎อฝึกบทเพลงโดยการกระจายคอร๑ด (วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี, 2540, น.131) เมื่อ
ผู๎เรียนฝึกปฏิบัติหนํวยการเรียนนี้เกิดความรู๎สึกที่ดีในรูปแบบการกระจายคอร๑ด ให๎ความไพเราะนําสนใจ มีความต๎องการศึกษา
รายละเอียดเพื่อพัฒนาตํอยอดความรู๎หลังจากเรียนจบจากรายวิชากีตาร๑โฟล๑ค ในรูปแบบของกีตาร๑คลาสสิค ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบ
การกระจายคอร๑ดเป็นหลัก แตํโอกาสในการเข๎าถึง หรือการรับรู๎เรื่องการฝึกกีตาร๑คลาสสิคยังอยูํใน วงจ้ากัดเฉพาะผู๎สนใจจริง
เทํานั้น เป็นเรื่องที่ยังหํางไกล เพราะต๎องใช๎พื้นฐานทางดนตรี ระยะเวลาและทักษะความช้านาญ 
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 กีตาร๑ไมํเพียงเป็นเครื่องดนตรีที่เป็นที่นิยมในกลุํมวัยรุํนเทํานั้น ยังพบวําในกลุํมของผู๎ใหญํตอนต๎น ก็มีความสนใจใน
เครื่องดนตรีชนิดนี้ (พิเศษ ภัทรพงษ๑, 2540, น.3) กีตาร๑เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 
2540 ของแผนกวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ได๎รับความสนใจจากผู๎เรียนสมัครเรียนในวิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรีตามที่
กลําวข๎างต๎น แผนกวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ๑กีตาร๑คลาสสิคเพื่อใช๎ใน
การเรียนการสอนเพิ่มจากเดิมจ้านวน 20 ชุด ตรงตามความต๎องการผู๎เรียนที่ต๎องการศึกษาวิธีการเลํนกีตาร๑คลาสสิคขั้นต๎น 
ทั้งยังเป็นแนวทางแผนกวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ในการพัฒนาปรับปรุงด๎านตําง ๆ ท้ังหลักสูตร และการจัดการ
เรียนการสอนให๎สามารถรองรับความต๎องการของผู๎เรียน ป๓จจุบันยังไมํมีการสร๎างชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น ส้าหรับใช๎ในการเรียนการสอนเป็นรูปแบบมาตรฐาน เนื้อหาการเรียนรู๎เรียงล้าดับความยากงําย ให๎เหมาะสมกับผู๎เรียน
ที่มีข๎อจ้ากัดความแตกตํางด๎านคุณวุฒิ วัยวุฒิ พื้นฐานความรู๎ทางดนตรีที่สามารถเรียนรู๎หลักการเบื้องต๎นที่ส้าคัญในการฝึกปฏิบัติ 
เพื่อน้าความรู๎ไปศึกษาตํอยอดความสามารถในระดับกลาง และระดับสูงไป 

ด๎วยเหตุนี้ผู๎วิจัยมีความประสงค๑สร๎างชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2540 ส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช๎ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากชุดการสอนกีตาร๑โฟล๑คที่ใช๎ในป๓จจุบัน เพื่อรองรับ
ผู๎เรียนที่มีความต๎องการศึกษาตํอจากรูปแบบการเรยีนรู๎ที่ได๎ศกึษาไปแล๎ว แตํด๎วยเหตุดนตรีคลาสสิคเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวผู๎เรียน 
คือยังอยูํในวงจ้ากัดเฉพาะผู๎ที่สนใจจริงเทํานั้น ด๎วยเง่ือนไขการเรียนรู๎ในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ก้าหนดระยะเวลาจ้านวน 150 
ช่ัวโมง ภายใน 50 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ในการเข๎ารับการศึกษา ซึ่งขัดแย๎งกับความเป็นจริงในการฝึก
กีตาร๑คลาสสิคให๎ได๎ผล ต๎องใช๎เวลาฝึกทักษะความช้านาญ จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความประสงค๑ศึกษาความเป็นไป
ได๎ในการจัดท้าชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิคขั้นต๎นให๎เหมาะสมกับระยะเวลาการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถน้าความรู๎ไป
ปฏิบัติบทเพลงกีตาร๑คลาสสิคได๎ เป็นแรงบันดาลใจให๎เกิดความรู๎สึกซาบซึ้งในบทเพลงที่ตนเองสามารถปฏิบัติได๎ มีจิตใจที่รัก
และช่ืนชอบดนตรีคลาสสิคที่บรรเลงด๎วยกีตาร๑คลาสสิค โดยแผนกดนตรีวิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรีจะเป็นสถานศึกษาที่ ท้า
หน๎าที่ผลิตบุคลากรด๎านกีตาร๑คลาสสิคขั้นต๎น เพื่อเป็นบันไดขั้นแรกที่สร๎างแรงบันดาลใจ เพิ่มแรงจูงใจผลักดันให๎ศึกษา
ดนตรีประเภทนี้ในระดับตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น

โดยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กํอนการเรียนรู๎และหลังเรียนการเรียนรู๎  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ที่สมัครเรียนรายวิชากีตาร๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จ้านวน 80 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ที่สมัครเรียนรายวิชากีตาร๑ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีการศึกษา 
2557 รุํนที่ 4/2557 จ้านวน 12 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
1. ชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี ระยะเวลาการเรียนรู๎จ้านวน 150 

ช่ัวโมง ภายในเวลา 50 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง ประกอบด๎วย เอกสารประกอบการสอน แบบทดสอบกํอนและหลังการเรียนรู๎ แบบ
ฝึกปฏิบัติระหวํางการเรียนรู๎ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 

2. แผนการจัดการเรียนรู๎วิชากีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 7 หนํวยการเรียนรู๎ 
2.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับกีตาร๑คลาสสคิ 
2.2 ลักษณะและทําทางการปฏิบัต ิ
2.3 การปฏิบัตโิน๎ตกตีาร๑สาย 1 สาย 2 และสาย 3 
2.4 การปฏิบัตเิครื่องหมายทางดนตร ี
2.5 การปฏิบัตโิน๎ตกตีาร๑สาย 4 สาย 5 และสาย 6 
2.6 บันไดเสียง 
2.7 การปฏิบัตบิทเพลงกีตาร๑คลาสสิค 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นแบบทดสอบแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 

 
วิธีการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
หลังจากผู๎วิจัยสร๎างชุดการสอนเสร็จสิ้น ได๎น้าเสนอหัวหน๎าแผนกวิชาดนตรี วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรีเพื่อรับทราบ 

จากนั้นด้าเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรฯ 
1. ท้าบันทึกข๎อความขออนุญาตผู๎อ้านวยการฯ ด้าเนินงานตามโครงการฯ ลงนามเชิญผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎เกี่ยวข๎อง

ด๎านการเรียนการสอนวิชาดนตรี จ้านวน 14 ทําน 
2. จัดท้าค้าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการด้าเนินการโครงการฯ จัดเตรียมเอกสาร และรํางหลักสูตรใหมํ เพื่อจัดท้า

เอกสารประกอบการประชุม 
3. จัดการประชุมวิพากษ๑หลักสูตรตามวันเวลาที่ก้าหนด 
4. สรุปผลการด้าเนินงาน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยท้าบันทึกถึงผู๎อ้านวยการวิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี เพื่อขออนุญาตทดลองใช๎ชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้น กับนักศึกษาวิชากีตาร๑ วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี รุํนท่ี 2/2555 และรุํนท่ี 4/2555 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2555 ซึ่งเป็นนักศึกษากลุํมทดลอง  

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
เวลาที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อน้ามาวิเคราะห๑ทางสถิติ เป็นเวลาเรียนของนักศึกษาวิชากีตาร๑ รุํนที่ 4/57     

ปีการศึกษา 2557 ตั้งแตํเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 จ้านวนเวลา 50 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 150 
ช่ัวโมง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู๎วิจัยน้าข๎อมูลวิเคราะห๑ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. วิเคราะห๑ประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ด๎วยสูตรค้านวณ E1/E2 โดยมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 

2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู๎กํอนเรียนและหลังเรียน ด๎วยสถิติทดสอบท ี
 

สรุปและอภิปรายผล 
1.  ประสิทธิภาพชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค หลักสูตรวิชาชีพระยะสั ้น วิทยาลัย สารพัดชํางธนบุร ี พบวํา

ประสิทธิภาพ E1 คือการน้าคะแนนที่ได๎จากการท้าแบบฝึกหัดท๎ายบทเรียนในแตํละเนื้อหายํอยของนักศึกษาทุกคน
รวมกัน จากนั้นหาคําเฉลี่ยของคะแนนเป็นร๎อยละ มีคําเทํากับ 90.54 ประสิทธิภาพ E2 คือ การน้าคะแนนที่ได๎จากการท้า
แบบทดสอบหลังเรียนในแตํละเนื้อหายํอยของนักศึกษาทุกคนรวมกัน แล๎วหาคําเฉลี่ยของคะแนนเป็นร๎อยละ มีคําเทํากับ 
89.33 ประสิทธิภาพของชุดการสอน มีคําเทํากับ 90.54/89.33 จากคําเฉลี่ยดังกลําวแสดงถึงชุดการสอนกีตาร๑คลาสสิค 
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ 80/80  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎วิจัยได๎ศึกษารายละเอียด
แนวทางของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามระเบียบส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วําด๎วยการจัดการศึกษาและการ
ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 
กันยายน 2551 หัวข๎อเรื่องการศึกษานอกระบบ หมายความวํา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุํนในการก้าหนด
จุดมุํงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา การวัดผลและการประเมินผลที่เป็นเง่ือนไขของการส้าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต๎องมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพป๓ญหา รวมถึงความต๎องการของบุคคลแตํละกลุํม การจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลและประเมินผลการเรียนแตํละหนํวยการเรียนเน๎นความเข๎าใจของผู๎เรียนเป็นหลักตามกรอบระยะเวลา  ผู๎เรียนสามารถ
น้าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตํอยอดทักษะ ด๎านการปฏิบัติ ความรู๎ ความจ้า ตามศักยภาพรายบุคคล 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวํา คํา t ค้านวณมีคําเทํากับ 17.397 สูงกวําคํา t ตาราง .05 ที่ df n-1 = 11 มีคํา
เทํากับ 1.796 แสดงวําชุดการสอนท้าให๎คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวําคะแนนกํอนเรียน อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ท้าให๎ทราบวําชุดการสอนที่น้าไปใช๎มีประสิทธิภาพ เพราะคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน  ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เน๎นย้้าให๎
ผู๎เรียนให๎ความส้าคัญเรื่องระดับเสียง และจังหวะ กลําวคือ ขณะผู๎เรียนฝึกปฏิบัติจะมีการควบคุมและดูแลวิธีการปฏิบัติ
ตามหัวข๎อที่ผู ๎เรียนได๎ศึกษามาแล๎วในหนํวยที่ 1 และหนํวยที่ 2 อยํางใกล๎ชิด ทั้งเรื่องลักษณะทําทางการปฏิบัติ การ
เคลื่อนไหวรํางกาย ต้าแหนํงนิ้วมือซ๎าย นิ้วมือขวา การวางมือซ๎าย และมือขวา อีกทั้งอุปกรณ๑ที่ใช๎งานรํวมกับกีตาร๑คลาสสิค 
เป็นพื้นฐานส้าคัญที่ผู๎เรียนมองข๎ามความส้าคัญของรายละเอียดตําง ๆ เหลํานี้ และมักประสบป๓ญหาระหวํางการฝึกปฏิบัติอยูํ
บํอยครั้ง ซึ่งมีผลเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติให๎ได๎เสียงและจังหวะที่ถูกต๎อง เพื่อไมํให๎เกิดป๓ญหาและอุปสรรคที่อาจกระทบกับ
ระยะเวลาเรียนที่ก้าหนดไว๎ในรายละเอียดหัวข๎อการปฏิบัติแตํละหนํวยการเรียน สามารถปฏิบัติบทเพลงกีตาร๑คลาสสิคได๎
อยํางถูกต๎องตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก้าหนด น้าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ้าวันได๎ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเป็นการศึกษาตามอัธยาศัย ส้าหรับผู๎ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ผู๎ที่ต๎องการศึกษาหา
ความรู๎เพิ่มเติม ผู๎ที่ต๎องการศึกษาเพื่อน้าความรู๎ไปประกอบอาชีพ ต๎องการเปลี่ยนอาชีพ เป็นอาชีพเสริม หรือน้าความรู๎ที่ได๎รับไป
พัฒนาอาชีพเดิม ผู๎เรียนมีความหลากหลายทั้งด๎านคุณวุฒิ วัยวุฒิ รวมทั้งสถานะภาพการท้างาน แนวทางการเรียนการสอน
หลักสูตรระยะสั้น มีระยะเวลาเรียนเพียง 50 วัน วันละ 3 ช่ัวโมง รวม 150 ช่ัวโมง ควรให๎ความส้าคัญผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยําง
ทั่วถึง  

2.  ผู๎สอนช้ีแจงท้าความเข๎าใจกับผู๎เรียนกํอนเริ่มท้าการเรียนการสอนถึงบทบาทและภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบตํอ
ตนเอง ด๎านเวลาการมาเรียนต๎องเข๎าเรียนทุกครั้ง ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่ก้าหนด  

3.  ผู๎เรียนควรศึกษากรอบระยะเวลาการเรียนที่ก้าหนดรายละเอียดหัวข๎อเนื้อหาการเรียน จ้านวนครั้ง จ้านวนช่ัวโมง 
เพื่อให๎สามารถปฏิบัติได๎ตามก้าหนดเวลา การวัดผลประเมินผลจึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเกณฑ๑ที่ก้าหนด มีรายละเอียดเกณฑ๑การ
ประเมินผลตามตารางที่ก้าหนดไว๎ในแตํละหนํวยการเรียน 

4.  ผู๎เรียนต๎องศึกษาเอกสารประกอบการเรียนที่มีล้าดับขั้นตอนการปฏิบัติก้าหนดไว๎ในใบงาน ให๎เกิดความเข๎าใจวิธี
ปฏิบัติ ข๎อควรระวัง และข๎อเสนอแนะ เพื่อให๎บังเกิดผลตามที่ก้าหนด 

5.  เน๎นย้้าให๎ผู๎เรียนทราบทุกครั้งที่ท้าการเรียนการสอนถึงการเรียนรู๎แตํละหนํวยการเรียนมี ความส้าคัญทั้งสิ้น ต๎อง
น้าทักษะความรู๎ที่ศึกษาน้าไปใช๎ปฏิบัติบทเพลงกีตาร๑คลาสสิค ท่ีผู๎เรียนตั้งจุดประสงค๑กํอนเรียนวําจะสามารถปฏิบัติบทเพลงได๎
ตามที่คาดหวัง 

6.  ผู๎สอนควรแนะน้าแนวคิด หรือวางกรอบให๎ผู๎เรียนมีแนวทางปฏิบัติ ล้าดับขั้นการฝึกซ๎อมที่ชัดเจน ก้าหนด
จุดมุํงหมาย เปูาหมายการฝึกซ๎อม วิธีการรับมือกับป๓ญหาอุปสรรคที่พบขณะฝึกซ๎อม โดยอาจสร๎างกรอบระยะเวลาตารางการ
ฝึกซ๎อมแตํละวัน 

7.  ผู๎สอนอาจเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนใช๎ชํองทางการสื่อสารทางสื่อสังคม (Social media) ในการติดตํอสื่อสาร
นอกเหนือจากเวลาเรียนปกติในห๎องเรียน เพื่อแก๎ป๓ญหาและอุปสรรคกรณีการเรียนรู๎ด๎วยตนเองที่เกิดขึ้นขณะฝึกปฏิบัติ
นอกเหนือจากการเรียนในช่ัวโมงหรือท่ีบ๎าน ทั้งนี้เพื่อให๎สามารถปฏิบัติได๎ตามระยะเวลาที่ก้าหนดในหนํวยการเรียนตําง ๆ ตาม
โครงการสอน 

8.  ผู๎สอนควรแนะน้าผู๎เรียนให๎ศึกษาหาความรูใ๎หมํด๎วยตนเองจากการใช๎โปรแกรมชํวยสอนด๎านดนตรี (Application) 
ซึ่งมีให๎เลือกติดตั้งใช๎งานได๎ในโทรศัพท๑เคลื่อนที่ หรือศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับเนื้อหาที่เรียนเพิ่มเติมจากเว็บไซด๑ที่
เกี่ยวข๎อง  

9.  ผู๎สอนควรพูดคุยสอบถามการฝึกปฏิบัติที่ผํานมากับผู๎เรียนทุกครั้งของการเรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหา
การเรียนรู๎ และประเมินความรู๎ความเข๎าใจของผู๎เรียน 

10.  กรณีผู๎เรียนยังไมํสามารถปฏิบัติได๎ตามก้าหนดเวลา ผู๎สอนอาจพิจารณาในการขยายเวลาเรียน หรือให๎ผู๎เรียนเข๎าพบ
กํอนการเรียนการสอนตามเวลาปกติเพื่อแก๎ไขป๓ญหาตามความเหมาะสม 

11.  การวัดผลประเมินผลอาจพิจารณาความเหมาะสม อธิเชํน การทดสอบกํอนเรียนอาจใช๎เวลานอกเหนือจากเวลา
เรียนปกติ เพื่อไมํให๎เกิดผลกระทบเวลาเรียนปกติที่มีอยํางจ้ากัด  
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12.  แบบฝึกและบทเพลงที่ใช๎อาจพิจารณาบทเพลงที่มีความไพเราะ นําสนใจ ท้าให๎ผู๎เรียนมีแรงบันดาลใจ มี
แรงจูงใจให๎เกิดการเรียนรู๎มากขึ้น หรือคัดเลือกให๎เหมาะสมกับผู๎เรียนเป็นรายบุคคล มีความสอดคล๎องตามบริ บทของ
ผู๎เรียน กํอให๎เกิดประสิทธิผลการเรียนรู๎ ท้าให๎เกณฑ๑การประเมินผลที่มี รายละเอียดตามที่ก้าหนดมีประสิทธิภาพเกิดผล
สัมฤทธ์ิตํอผู๎เรียนอยํางสูงสุด 

13.  การน้าผลการวิจัยไปใช๎ ผู๎สอนควรศึกษาข๎อเสนอแนะการใช๎เอกสารประกอบการเรียนรู๎ คูํมือครูประกอบการ
สอน รายละเอียดขั้นตอนการสอน วิธีการสอน แนวทางการสอน แนวทางประเมินผล มีกรอบระยะเวลาก้าหนดไว๎ใน
โครงการสอน เพื่อให๎การเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธิ์ น้าไปใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ได๎อยํางแท๎จริง  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.  งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยขั้นต๎น มีรายละเอียดหนํวยการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับบริบทของผู๎เรียนหลักสูตร
วิชาชีพระยะสั้นที่ยังไมํมีพื้นฐานทางดนตรีมากํอนได๎ศึกษาเรียนรู๎ เพื่อน้าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาให๎เกิดทักษะความช้านาญ
มากยิ่งขึ้น 

2.  การเรียนรู๎ขั้นตํอไปเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับผู๎ที่ต๎องการพัฒนาตนเอง สมควรที่จะมีการพัฒนางานวิจัยตํอจากงานวิจัยนี้
ในระดับกลาง และระดับสูงตํอไป ยังมีเนื้อหาการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนต๎องศึกษาอีกมากตํอจากงานวิจัยนี้ ที่กลําวไว๎เฉพาะหัวข๎อที่
เกี่ยวกับเรื่องระดับเสียง สัดสํวนจังหวะ เครื่องหมายและสัญลักษณ๑ทางดนตรีเบื้องต๎น ยังมีรายละเอียดการปฏิบัติที่ผู๎เรียนต๎อง
ศึกษาและพัฒนาความสามารถอีกมาก อธิเชํน สัดสํวนโน๎ตชนิดตําง ๆ หรือเทคนิคการปฏิบัติกีตาร๑คลาสสิค เป็นต๎น 

3.  การน้าเทคโนโลยีสื่อสังคม (Social media) ที่มีความก๎าวหน๎าในโลกป๓จจุบันอยํางมากมาพัฒนาสื่อชํวยสอน 
เชํนสื่อมัลติมีเดียประกอบภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบแบบฝึกปฏิบัติ และบทเพลง หรืออาจเป็นโปรแกรมชํวยสอนด๎านดนตรี 
ชํวยให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับระยะเวลาของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 
บรรณานุกรม 
วิทยาลัยสารพัดชํางธนบุรี. (2540).  เอกสารหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น.  กรุงเทพฯ : ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
  กระทรวงศึกษาธิการ. 
พิเศษ ภัทรพงษ๑. (2540).  การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองวิชากีตาร์เบ้ืองต้นส าหรับผู้เรียนกุล่มสนใจ ศูนยก์ารเรียน 
  นอกโรงเรียนจังหวัดนครสวรรค์.  วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ๑. 
ทัศนวรรณ รามณรงค๑. (2557).  หลักการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. ค๎นเมื่อ 

วันท่ี 28 กุมภาพันธ๑ 2560.  จาก https://www.gotoknow.org/posts/547887 

 
 
 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 97 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

การสืบทอดแนวพระราชด าริ “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย์” ในมิติมนุษยศาสตร์ 
จาก “พระบรมราโชวาท” “พระมหาชนก”และ “ทองแดง” 

The Inheritance of The King’s Initiatives “The King’s Philosophy for Human’s 
Development in Humanity Sciences Version from  

“His Royal Speeches” “Mahajanaka” and “Tongdaeng” 
 

ผศ.ดร.อัควิทย๑  เรืองรอง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความนี้ มุํงศึกษาแนวพระราชด้าริ “ศาสตร๑พระราชาด๎านการพัฒนามนุษย๑” ในมิติของมนุษยศาสตร๑จากพระบรม
ราโชวาท พระมหาชนก และทองแดง ด๎วยวัตถุประสงค๑ 2 ประการคือ เพื่อวิเคราะห๑คุณคําเชิง “จริยปฏิบัติ” ด๎านการพัฒนา
มนุษย๑จากพระราชนิพนธ๑ด๎วยการวิเคราะห๑และใครํครวญผําน “ภาษา” ตามขอบขํายของมนุษย๑ศาสตร๑ซึ่งเป็นการพัฒนามนุษย๑
ที่มีความจ้าเป็นมาทุกยุคทุกสมัยแตํมักถูกละเลย และเพื่อเสนอแนวทางการสืบทอดแนวพระราชด้าริดังกลําวให๎ด้ารงอยูํและมี
ผลกระทบตํอการพัฒนามนุษย๑ในวงกว๎างสืบไป 
 คุณคําด๎าน “จริยปฏิบัติ” เพื่อพัฒนามนุษย๑พบวํา “พระบรมราโชวาท” ช้ีให๎เห็นคุณคําใน 3 ประการคือ “มนุษย๑
พัฒนาได๎ด๎วยการศึกษา” “มนุษย๑ต๎องมีคุณธรรมก้ากับความรู๎” และ “มนุษย๑พัฒนาตนจนถึงพร๎อมแล๎วจะไปพัฒนาสังคมให๎
ยั่งยืนสืบไป” เรื่อง “พระมหาชนก” พบคุณคําด๎านจริยปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย๑ใน 2 ประการ คือ “พัฒนามนุษย๑ด๎วยความเพียร” 
และ “พัฒนามนุษย๑ด๎วยป๓ญญา” เรื่อง “ทองแดง” ใช๎กลวิธีทางภาษาและภาพพจน๑เพื่อเปรียบเทียบให๎เห็นวําจริยปฏิบัติอันถึง
พร๎อมของสุนัขเช่ือมโยงมาสูํจริยปฏิบัติเพื่อพัฒนามนุษย๑ใน 4 ประเด็นคือ ความกตัญ๒ู ความมีป๓ญญา ความจงรักภักดี และ
ความวิริยะพากเพียร 
         แนวทางการสืบทอดแนวพระราชด้าริ “ศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย๑”ให๎ด้ารงอยูํและมีผลกระทบตํอการ
พัฒนามนุษย๑ในวงกว๎างคือ รูปแบบการศึกษาทั้ง การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ การศึกษาตามอัธยาศัย                 
ผํานองค๑ประกอบของหลักสูตร และ กิจกรรมการเรียนการสอน 
   ค าส าคัญ: ศาสตร๑พระราชา  การพฒันามนุษย๑  มนุษยศาสตร๑ 
 

Abstract 
 

 This article is aimed to study the H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Initiatives “the King’s 
philosophy in Human Development” in the version of humanity sciences from His Royal Speeches, 
Mahajanaka, and Tongdaeng regarding 2 objectives: 1) to analyze “the moral practices” in human 
development aspects through “languages” according to humanities which has been being essential, 
however, being ignored and 2) to inheritance the King’s Initiatives and make them permanent and impact 
to human beings.  
 
*อาจารย๑ประจ้าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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 The finding in “the moral practices” in human development analysis are as follows: the 
Speeches indicate 3 values, “Human beings are developed by education”, “Human beings have to 
possess moral and knowledge” and “Developed human being can be reached the sustainable 
development.  The story “Mahajanaka” informs the moral practice value in order to develop human  
beings in 2 types, “Develop human with perseverance” and “Develop human with intelligence”.                   
The story “Tongdaeng” is used the language strategy and imagery in order to compare the moral practice 
of perfect dog linking to the moral practices in 4 aspects; gratefulness, intelligence, loyalty and industrious 
perseverance.  
 The findings in inheritance the King’s Initiatives and make them permanent and impact to human 
beings are performed in 3 educational models: Formal Education, Formal Education and Informal 
Education through curriculum and learning activities. 
  Key words: The King’s Philosophy , Human’s Development , Humanity Sciences 
 

บทน า 
“…ขอให๎น๎อมน้าศาสตร๑พระราชา แหํงองค๑พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

โดยให๎ศึกษาวิเคราะห๑ พระราชด้าริ และแนวทางพระราชทานนานัปการ ตลอดจนระยะเวลา 70 ปีที่ผํานมา 
รวมทั้งพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาส้าหรับประยุกต๑ใช๎ ในการบริหารราชการแผํนดิน การประกอบกิจการ 
และการปฏิบัติหน๎าที่ตํางๆในความรับผิดชอบ รวมทั้งยึดถือเป็นแบบอยํางที่ดีในกิจวัตรประจ้าวันอันจะเป็นสิริ
มงคล เป็นพระคุ๎มครอง และเป็น ‘แสงสวํางน้าทาง’ ให๎แกํปวงชนชาวไทยทุกคนตลอดไป” 

(ศาสตร๑พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน, 2560, ออนไลน๑) 
 ข๎อความข๎างต๎น ผู๎เขียนน้ามาจากรายการ “ศาสตร๑พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” ออกอากาศในวันศุกร๑ที่ 23 
ธันวาคม 2559 ซึ่งท่ีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ๑ จันทร๑โอชา กลําววําเป็นกระแสพระราชด้ารัสในสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระองค๑พระราชทาน
แนะน้าแกํรัฐมนตรีที่ได๎รับพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งใหมํเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ในโอกาสที่เฝูาทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายสัตย๑ปฏิญาณกํอนเข๎ารับหน๎าที่ การดังกลําวนี้ จึงน้าไปสูํการปรับเปลี่ยนช่ือรายการของรัฐบาลที่ให๎นายกรัฐมนตรีพบปะ
พูดคุยกับประชาชนทุกคืนวันศุกร๑ จากรายการ “คืนความสุขให๎คนในชาติ” มาเป็น “ศาสตร๑พระราชาสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน” 
ซึ่งเป็นการน๎อมน้ากระแสพระราชด้ารัสขององค๑พระมหากษัตริย๑รัชกาลที่ 10 ให๎เป็นรูปธรรมขึ้น  
 นอกจากน้ันรัฐบาลยังตระหนักถึงคุณคําและความส้าคัญของการจัดประชุมวาระพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติ โดย
เลขาธิการสหประชาชาติและประธานกลุํมภูมิภาคตํางๆของโลก อันได๎แกํ เอเชีย-แปซิฟิก ยุโรป แอฟริกา ลาติน อเมริกา และ 
แคริบเบียน เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 เพื่อแสดงความอาลัยในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการเสด็จ
สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 และการสดุดีพระเกียรติคุณพระองค๑ในฐานะที่เป็นพระมหากษัตริย๑ที่ครองราช
สมบัติยาวนานที่สุดในโลก ทั้งยังได๎รับการเทิดทูนสูงสุดในพระมหากรุณาธิคุณด๎านการพัฒนาความเป็นอยูํของพสกนิกรใน
พระองค๑ตลอดการครองราชย๑ 70 ปี (รายการเดินหน๎าประเทศไทย, 2560,ออนไลน๑) การทรงงานด๎านการพัฒนาความเป็นอยูํ
ของประชาชนทั้งปวงทีพระองค๑ได๎กระท้าอยํางสืบเนื่องมาตลอดนั้นได๎เป็นที่ประจักษ๑ตํอมหาชนทั้งในและตํางประเทศ ดังจะเห็นได๎
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ชัดจากรางวัลตํางๆที่พระองค๑ได๎รับการทูลเกล๎าทูลกระหมํอมถวายจากนานาประเทศ และองค๑กรตํางๆ โดยเฉพาะอยํางยิ่ง 
รางวัลที่ถือวําเป็นที่สุด แหํงรางวัลทั้งปวงคือ “รางวัลความส้าเร็จสูงสุดด๎านการพัฒนามนุษย๑” (lifetime Achievement in 
Human Development Awards) ของโครงการพัฒนาแหํงสหประชาชาติ (United Nation Development Programme: 
UNDP) เนื่องในวโรกาส มหามงคลที่พระองค๑ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเลขาธิการสหประชาชาติ นายโคฟี  อันนัม 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 ณ พระราชวังไกลกังวล อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ สาระส้าคัญของรางวัล 
อันสะท๎อนพระคุณลักษณ๑ อันเลิศยิ่งเป็นไปตามค้าประกาศราชสดุดี “พระมหากษัตริย๑นักพัฒนา” ดังนี ้

“…เป็นที่ประจักษ๑แกํสายตาของชาวโลกจึงตํางกลําวขานพระนามพระองค๑วําทรงเป็น "พระมหากษัตริย๑
นักพัฒนา" ...ทรงสดับรับฟ๓งป๓ญหาและความทุกข๑ยากของราษฎร และพระราชทานแนวทางการด้ารงชีวิต
เพื่อให๎ประชาชนของพระองค๑สามารถพ่ึงพาตนเองได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน...” 

(ศุลีพร บุญบงการ, 2549 , น.9 ) 
 
จากข๎อความข๎างต๎นแสดงนัยทางความหมายอันเป็นสาระส้าคัญวําพระราชภารกิจอันยิ่งใหญํในพระบาทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงกระท้าสืบเนื่องมาเป็นเวลาเนิ่นนานถึง 70 ปี ในฐานะ "พระมหากษัตริย๑นักพัฒนา" ที่น้าพา
ชีวิตของประชาชนของพระองค๑ให๎พึ่งพาตนเองได๎อยํางเข๎มแข็งและยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ๑ในสายตาของชาวโลกอันน้า ไปสูํ
รางวัล "ความส้าเร็จสูงสุดด๎านการพัฒนามนุษย๑" ผํานโครงการตามแนวพระราชด้าริมากกวําสี่พันโครงการ ผลึกทางความคิด 
กระบวนวิธี และแนวทางการจัดการการพัฒนาตํางๆ อันเกิดจากการประจักษ๑ในข๎อเท็จจริงในสมมุติฐาน ข๎อมูล การวิเคราะห๑
และสังเคราะห๑ จนน้าไปสูํองค๑ความรู๎ที่ เป็นระบบที่เรียกวําเป็น "ศาสตร๑แหํงพระราชา" อันหมายถึง "ศาสตร๑ด๎านการพัฒนา
มนุษย๑" ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 นั่นเอง 

ศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย๑ตามแนวพระราชด้าริในดังกลําว มีการศึกษากันเป็นหลายแนวตามทฤษฎีหรือ
กรอบความคิดและความสนใจของผู๎ศึกษา แตํผู๎เขียนเห็นวําการพัฒนามนุษย๑ในอีกมิติหนึ่งท่ีถือเป็นต๎นธารของพัฒนาทั้งปวงอัน
ท้าให๎สังคมเกิดความมั่นคง ยั่งยืน คือการพัฒนาด๎านจิตวิญญาณ หรือคุณงามความดี ซึ่งเป็นมิติของการพัฒนาด๎าน
มนุษยศาสตร๑ ยิ่งสังคมป๓จจุบันให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมากเทําใด ความจ้าเป็นของการพัฒนา
มนุษย๑ด๎านจิตวิญญาณหรือคุณความดียิ่งต๎องเพิกเฉยหรือละเลยไมํได๎เทํานั้น การพัฒนามนุษย๑ด๎านมนุษยศาสตร๑เป็นการสร๎าง
ความตระหนกรู๎ในคุณคําด๎วยวิธีคิดหรือความคิดของมนุษย๑ ผํานกระบวนการวิเคราะห๑ ใครํครวญ และตีความจากภาษาในตัว
บท/ข๎อมูลหรือผลงานของมนุษย๑ ซึ่งผู๎เขียนเห็นวํา พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลที่ 9 ในฐานะ
วรรณกรรมค้าสอน และพระราชนิพนธ๑เรื่อง พระมหาชนก และ ทองแดง เป็น "ศาสตร๑พระราชา" ที่ทรงแสดงแนวพระราชด้าริ
หรือทัศนะความคิดเพื่อการพัฒนามนุษย๑ในมิติของมนุษย๑ศาสตร๑ไว๎อยํางลึกซึ้งเข๎มข๎น ผู๎เขียนจึงใครํวิเคราะห๑เนื้อหาดังกลําวใน 
2 ประเด็น คือ คุณคําด๎าน “จริยปฏิบัติ” จากแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ และ เสนอแนวทางการสืบทอดแนว
พระราชด้ารินั้น  โดยจะแบํงเนื้อหาที่จะวิเคราะห๑เป็น 3 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ความส้าคัญของมนุษยศาสตร๑เพื่อการพัฒนา
มนุษย๑เพื่อความมั่นคงและยั่งยืน ประเด็นตํอมา แนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ในพระบรมราโชวาท พระมหาชนก และ 
ทองแดง และประเด็นสุดท๎าย คือ แนวทางการสืบทอดแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ผํานรูปแบบการศึกษาตํางๆ ดังจะ
ได๎วิเคราะห๑ไปตามล้าดับ ดังน้ี 
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ความส าคัญของมนุษยศาสตร์เพ่ือการพัฒนามนุษย์อันน าไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
มนุษยศาสตร๑เป็นศาสตร๑ที่ส้านึกตระหนักในคุณคําแหํงความดีงามของมนุษย๑ผํานตัวบทหรือผลงานของมนุษย๑ โดยมี 

"ภาษา" เป็นเครื่องมือน้าไปสูํความดีงามนั้น ในหัวข๎อนี้ผู๎เขียนแบํงวิเคราะห๑เป็น2ประเด็นคือ นิยามและแนวทางการแสวงหา
ความรู๎ของมนุษยศาสตร๑และการพัฒนามนุษย๑ด๎วยมิติมนุษยศาสตร๑ 

1. นิยามและแนวทางการแสวงหาความรู้ของมนุษยศาสตร์ 
วงวิชาการโดยทั่วไปมักจะแบํงวิทยาการตํางๆที่เป็นศาสตร๑พื้นฐานออกเป็น 3 กลุํมวิชา ได๎แกํ วิทยาศาสตร๑ 

สังคมศาสตร๑ และมนุษยศาสตร๑ 
กลุํมวิชามนุษยศาสตร๑ เป็นความรู๎เกี่ยวกับคุณคําทางจิตใจและผลงานของมนุษย๑ เชํน ศิลปะ วรรณคดี ภาษาศาสตร๑ 

ประวัติศาสตร๑ ศาสนา ปรัชญา โบราณคดี เป็นอาทิ 
กลําวให๎กระชับที่สุดถึงลักษณะเฉพาะของแตํละศาสตร๑ได๎วํา วิทยาศาสตร๑ นั้นมุํงศึกษาปรากฏการ ณ๑ธรรมชาติ 

ด๎วยวิธีการที่เรียกวํา "วิธีการทางวิทยาศาสตร๑" คือให๎ความแนํนอนและแมํนย้าในการช่ัง ตวง วัด สํวนสังคมศาสตร๑ก็เป็นการ
พยายามน้าเอาวิธีการทางวิทยาศาสตร๑มาใช๎ในการท้านายหรืออธิบายปรากฏทางสังคมในแงํนี้ก็คือ วิทยาศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑จะใช๎วิธีการแสวงหาความรู๎เชํนเดียวกัน แตํยังมีศาสตร๑อีกแขนงหนึ่งที่ไมํได๎ใช๎แนวทางหรือวิธีค๎นคว๎าหาความรู๎
แบบ "วิธีการทางวิทยาศาสตร๑" คือ วิชาสาขามนุษยศาสตร๑ ซึ่งเป็นที่เข๎าใจกันวํา "มนุษย๑ศาสตร๑" หรือ "The humanities" 
เกิดหลังวิทยาศาสตร๑และสังคมศาสตร๑ คือหลังคริสต๑ศตวรรษที่ 17 และ 19 ตามล้าดับ แตํอยํางไรก็ตามนําสังเกตวํา 
กํอนหน๎านี้ชาวยุโรปจะมีกรอบความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับธรรมชาติตามแบบวิธีทางมนุษยศาสตร๑อยูํกํอนแล๎ว เพราะ
มนุษยศาสตร๑เป็นศาสตร๑ที่แนบแนํนกับมนุษย๑มาเนิ่นนานนัก ตราบที่มนุษย๑คิดได๎วํา การให๎คุณและโทษ ดีและช่ัวที่มนุ ษย๑ท้า 
นั่นก็คือหลักของ "การท้าดีได๎ดี ท้าช่ัวได๎ช่ัว" ซึ่งปรากฏมาตั้งแตํในคัมภีร๑ฤคเวทของอินเดีย และที่ส้าคัญความส้านึกตระหนักใน
เรื่องคุณคําและรสนิยมที่ประณีตงดงามด๎านศิลปะก็มีมาตั้งแตํสมัยโสคราตีส และมนุษย๑ถ้้าอันเป็นการเน๎นย้้าวํา "มนุษยศาสตร๑" 
เป็นศาสตร๑ที่สัมพันธ๑กับวิถีชีวิตของมนุษย๑มาตั้งแตํเริ่มแรก (ปรีชา ช๎างขวัญยืน, 2547, น.6 ) 

อาจกลําวได๎วํามนุษยศาสตร๑เป็นศาสตร๑ที่มนุษย๑ใช๎แสวงหาความรู๎ความจริงมาตั้งแตํโบราณแล๎ว ท้ังยังเป็นศาสตร๑
ที่ให๎ความส้าคัญกับผลึกทางอารมณ๑ ความรู๎สึกนึกคิดของมนุษย๑ โดยเน๎นด๎าน “คุณคํา” เป็นหลัก ในแงํนี้มนุษยศาสตร๑มอง
มนุษย๑ในฐานะที่เป็นท้ัง “ผู๎คิดและผู๎ถูกคิด” หรือเป็นลักษณะที่เรียกวํา “มนุษย๑สัมผัสมนุษย๑” 

 ลักษณะเดํนของการแสวงหาความรู๎ด๎านมนุษยศาสตร๑ คือการให๎ความส้าคัญแกํการประเมินคํา สิ่งที่ศึกษาที่
พรรณนา และอธิบายจะต๎องน้ามาประเมินคําดีช่ัว ถูกผิด งามไมํงาม ควรไมํควร “คํา” ที่วํานี้ไมํใชํเชิงปริมาณ คําความจริง
เท็จ แตํหมายถึง “คุณคํา” คุณคําและการประเมินคุณคําก็คือข๎อค๎นพบอันเป็นความรู๎ความจริงเชิงนามธรรมโดยมี “ภาษา”
ทั้ง “วัจนะหรือถ๎อยค้า และอวัจนะ” เชํน ลีลาทําทาง เส๎น สี แสง เงา เสียง เสื้อผ๎า เครื่องแตํงกายตํางๆ เป็นเครื่องมืออัน
น้าไปสูํความจริงนั้น 
 2. การพัฒนามนุษย์ด้วยมิติมนุษยศาสตร์ 
 “การพัฒนา” หมายถึง “ความเจริญ หรือท้าให๎เจริญ” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556, น.
827 ) อันที่จริงค้าวํา “พัฒนา” มีลักษณะเป็นพลวัต กลําวคือมีการแปรไปตามบริบททางสังคม อาทิ การพัฒนาในยุคหลัง
สงครามโลกครั้งท่ีสอง เน๎นความเติบโตด๎านเศรษฐกิจตามประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกที่ประสบความสา้เรจ็ ในชํวงศตวรรษ
ที่ 1960 และ 1970 หลังประชาชาติประกาศให๎เป็นทศวรรษแหํงการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาที่เน๎นความทันสมัย 
(modernization) และการพัฒนาอุตสาหกรรม (industrialization) อันน้าไปสูํการพัฒนาความเป็นเมือง (urbanization) 
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โดยลดความส้าคัญของภาคเกษตรและชนบท (ชุษณะ รุํงป๓จฉิม, 2545, น.7) แตํผลของการพัฒนาก็ไมํได๎เป็นไปอยํางที่
คาดหวังจนเข๎าสูํทศวรรษที่ 1980 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญในด๎านการพัฒนา กลําวคือไมํได๎มุํงการพัฒนาเพื่อความ
เติบโตของเศรษฐกิจเพียงอยํางเดียว เพราะประจักษ๑ชัดกันแล๎ววําการพัฒนาดังกลําวกํอให๎เกิดความไร๎ระเบียบในสังคมจาก
ผู๎คนท่ีถูกเอารัดเอาเปรียบอยํางหลากหลาย จนน้าไปสูํมโนทัศน๑การพัฒนาในป๓จจุบันท่ีต๎องเชื่อมโยงการพัฒนาอันสัมพันธ๑กับ
มนุษย๑ เพ่ือให๎มนุษย๑ที่มีศักดิ์ศรี มีคุณคํา และมีวัฒนธรรมของตนเอง 
 “การพัฒนามนุษย๑” ที่พึงประสงค๑ไมํควรมองมนุษย๑เป็นเพียง “ทรัพยากร” เพราะมนุษย๑ไมํใชํเป็นเพียงเครื่องมือ
หรือสํวนประกอบในการสร๎างสรรค๑สิ่งอื่นในสังคมเทํานั้น เพราะการมองอยํางนี้เป็นการมองอยํางคับแคบ อันท้าให๎ศักดิ์ศรี
และคุณคําของมนุษย๑ต่้าลง แตํควรมอง “มนุษย๑” ในฐานะที่เป็น “ชีวิต” ที่สามารถท้าให๎เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ๑ได๎ ทั้งยังมี
คุณคําและความส้าคัญในการตระหนักรู๎ แม๎แตํเปูาหมายและทิศทางของการพัฒนาท่ีผิดพลาดอยูํนี้เขาก็สามารถมองเห็นและ
เอาแนวทางการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคมใหมํได๎ และที่ส้าคัญยิ่งก็คือ มนุษย๑สามารถเรียนรู๎จากสังคมเศรษฐกิจเพื่อ
พัฒนาตนเองไปสูํภาวะแหํงการเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], 2539, น. 3-6) “การพัฒนามนุษย๑” ควร
พัฒนาใน 4 ด๎าน คือ พัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิต และพัฒนาป๓ญญา (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตฺโต], 2541, น. 98-109 ) 
การพัฒนามนุษย๑ในลักษณะดังกลําวข๎างต๎นมีลักษณะ “รํวม” อันเช่ือมโยงกับการพัฒนามนุษย๑ในมิติของมนุษยศาสตร๑ ซึ่งมี
ความยั่งยืนและน้าไปสูํการพัฒนาท้ังปวง เพราะเป็นการพัฒนาในมิติของคุณคําในเชิงนามธรรม เชํน ศีลธรรม หรือ “คุณคํา” 
“มนุษยศาสตร๑” ในฐานะศาสตร๑ที่ให๎ความส้าคัญกับคุณคําของมนุษย๑ และ การปลูกฝ๓งคุณคําของความดีงาม คุณธรรม 
สุนทรียภาพ และการศึกษาค๎นคว๎าวิจัยเพื่อผดุงคุณคํา และ ส้านึกตระหนักในการที่เกิดมาเป็นมนุษย๑เพราะการเป็นมนุษย๑อยูํ
ที่การรู๎วําอะไรควรท้า อะไรไมํควรท้า อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษแกํตน แกํสังคม และแกํโลก ในแงํนี้จึงกลําวได๎วํา 
มนุษยศาสตร๑ เป็น “เครื่องมือ” อันส้าคัญของการพัฒนามนุษย๑ให๎เป็นแบบของมนุษย๑ท่ีสมบูรณ๑ และมนุษย๑ที่ได๎รับการพัฒนา
แล๎ว ก็จะไปพัฒนาสังคมให๎มีความยั่งยืนมั่นคงสืบไป 
 ผู๎เขียนเห็นวํา “สารัตถะ” อันเป็นแกํนส้าคัญของการพัฒนาดังกลําวข๎างต๎น ปรากฏชัดในแนวพระราชด้าริใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จากพระบรมราโชวาท พระมหาชนก และทองแดง ดังจะได๎วิเคราะห๑ให๎
เห็นตามล้าดับ 
แนวพระราชด าริด้านการพัฒนามนุษย์ใน “พระบรมราโชวาท” “พระมหาชนก” และ “ทองแดง” 
 ดังได๎กลําวแล๎ววํา “แนวพระราชด้าริ”  หมายถึง แนวคิด หรือทัศนะความคิดอันเป็นแนวทางในการพัฒนามนุษย๑ใน
มิติมนุษยศาสตร๑หรือในด๎านจิตวิญญาณหรือคุณคําคุณงามความดีโดยเฉพาะคุณธรรม จริยธรรม อันสะท๎อนหรือถอดรหัสได๎
จากตัวบทหรือผลงานของมนุษย๑  ในที่น้ีจะได๎วิเคราะห๑ จากพระบรมราโชวาท  พระมหาชนกและทองแดง ดังนี้ 
 1. “พระบรมราโชวาท”กับการพัฒนามนุษย์ 
 “พระบรมราโชวาท”   คือ “โอวาท อันหมายถึง ค้าแนะน้า   ค้าตักเตือน   และค้าสั่งสอน” (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556, น.1441) ของพระเจ๎าแผํนดินหรือพระมหากษัตริย๑ผู๎เลิศประเสริฐยิ่ง” (แปลโดยผู๎เขียน) 
ซึ่งในบทความนี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 

พระบรมราโชวาทในฐานะ “วรรณกรรมค้าสอน” ซึ่งมีจุดมุํงหมายอันส้าคัญเพื่อ “ใช๎สั่งสอนศีลธรรมจรรยาและข๎อ
ประพฤติปฏิบัติอันดีงามเป็นคุณประโยชน๑แกํชีวิต” (ป๓ญญา บริสุทธิ์, 2542, น.7) พระบรมราโชวาทที่น้ามาวิเคราะห๑ คือ พระ
บรมราโชวาทที่พระราชทานแกํบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งผู๎เขียนเลือกมา 6 
สถาบัน แบํงเป็นสถาบันในกรุงเทพฯ 3 สถาบัน ได๎แกํ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ และ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ สถาบันในตํางจังหวัด 3 สถาบัน ได๎แกํ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ มหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑  แตํละมหาวิทยาลัยผู๎เขียนจะเลือกพระบรมราโชวาทมาสถาบันละ 1 องค๑  รวมทั้งหมด 6 องค๑ 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกํบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากจะมีคุณคําตํอการพัฒนามนุษย๑แล๎ว  
ยังมีลักษณะเดํนอื่นๆที่นําสนใจคือ ประการแรก  เป็นพระบรมราโชวาทที่พระราชทานให๎เฉพาะผู๎ที่ได๎รับการคาดหวังวําจะน้า
ความรู๎จากการศึกษาเลําเรียนมามาก ไปพัฒนาประเทศชาติบ๎านเมือง ซึ่งบุคคลเหลํ านี้ คือ บัณฑิตในสาขาตํางๆของแตํละ
มหาวิทยาลัย ประการต่อมา พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกํบัณฑิตมีลักษณะเป็น “วาทนิพนธ๑” คือ มีการเรียบเรียงไว๎
เป็นต๎นฉบับกํอนจึงน้ามาอํานตํอที่ประชุม  ท้าให๎ผู๎กลําวมีโอกาสเลือกเฟูน ทบทวน แก๎ไข ขัดเกลาทั้งความคิดและถ๎อยค้า
ส้านวน ตลอดจนเรียบเรียงวามคิด  และจัดรูปประโยคจนเป็นที่พอใจกํอนน้าไปอํานหรือไปสื่อสาร ประการสุดท้าย  พระบรม
ราโชวาทมีนัยส้าคัญในฐานะ “เครื่องมือ” ให๎การศึกษากลํอมเกลาในลักษณะของ“แนะน้า ตักเตือน และสั่งสอน” ซึ่งกลําวอีก
นัยหนึ่งคือ “การพัฒนามนุษย๑” ด๎วยตัวบทวรรณกรรมในมิติของมนุษย๑ศาสตร๑นั่นเอง 

บัณฑิต คือ “ผู๎ทรงความรู๎  หรือผู๎ส้าเร็จการศึกษาขั้นปริญญา” (พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554, 2556, 
น.662 ) จึงเป็นท่ีคาดหวังจากสังคมวําจะน้าความรู๎ที่ได๎ศึกษาเลําเรียนมามากไปพัฒนาประเทศหรือสังคม แตํมีผู๎ตั้งข๎อสังเกตวํา
บัณฑิตหรือผู๎มีการศึกษาสูงนี้ หากขาดไร๎คุณธรรม ก็ไมํตํางจากโจรหรือ เรียกวํา “โจรบัณฑิต” (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ๑ศักดิ์, 
2537, น.35 ) ซึ่งร๎ายยิ่งกวําโจรทั่ว ๆ ไป  ทั้งนี้เพราะพระบรมราโชวาทท้ัง 6 สถาบัน ท่ีน้ามาวิเคราะห๑มีดังนี้ 
 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกํบัณฑิตจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย  เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2596  ความวํา 

“…จะได๎เพํงเล็งถึงประโยชน๑ของสํวนรวมด๎วย ไมํวําทํานจะรับราชการหรือด้าเนินอาชีพเป็นสํวนตัว    
การใช๎ความรู๎ที่ได๎ศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริต  จะเป็นประโยชน๑แกํบ๎านเมืองของเรา
ได๎มาก…” 

 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกํบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506  ความวํา 
“…ยํอมเป็นผู๎มีความรู๎สูง จะไปประกอบกิจการใดก็คงท้าได๎โดยอาศัยความรู๎ที่ได๎เรียนมา แตํการจะท้าสิ่ง
ใดโดยใช๎ความรู๎แตํเพียงอยํางเดียวนั้น จะส้าเร็จราบรื่นเสมอไปหาได๎ไมํจะต๎องมีความรอบคอบรู๎จัก
กาลเทศะยึดหลักศีลธรรมเป็นเรื่องเตือนใจให๎ปฏิบัติแตํสิ่งดีงาม...” 

 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกํบัณฑิตมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร๑ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2539 ความวํา  
“...การพัฒนาประเทศจะบรรลุตามเปูาหมายได๎มากน๎อยเพียงใดนั้น ยํอมขึ้นอยูํกับป๓จจัยประกอบหลายอยําง 
อยํางแรก ต๎องมีคนดี คือมีป๓ญญา มีความรับผิดชอบ วิริยะอุตสาหะเป็นผู๎ปฏิบัติ” 

 พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกํบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2540 ความวํา 
“... การพัฒนาบ๎านเมืองให๎เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยํอมต๎องพัฒนาบุคคลกํอน เพราะถ๎าบุคคลอันเป็น
องค๑ประกอบของสํวนรวมไมํได๎รับการพัฒนาแล๎วสวํนรวมเจริญและมั่นคงไดย๎ากยิ่ง การที่บุคคลจะพัฒนา
ได๎ก็ด๎วยป๓จจัยประการเดียวคือการศึกษา การศึกษานั้นแบํงเป็นสองสํวน คือ การศึกษาด๎านวิชาการสํวน
หนึ่งกับการอบรมบํมนิสัยให๎เป็นผู๎มีจิตใจใฝุดี ใฝุเจริญ มีปรกติละอายช่ัว กลัวบาป สํวนหนึ่ง การพัฒนา
บุคคลต๎องพัฒนาให๎ครบถ๎วนทั้งสองสํวนเพื่อให๎บุคคลได๎มีความรู๎ไว๎ใช๎ประกอบการ และมีความดีไว๎เพื่อ
หนุนการประพฤติปฏิบัติทุกอยํางให๎เป็นไปในทางที่ถูกท่ีควร ...” 
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พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแกํบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกํน เมือ่วันท่ี 16 ธันวาคม 2551 ความวํา 

“...การที่บัณฑติรุํนนี้จา้นวนมากออกรรับราชการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงให๎เห็นแล๎ววําได๎
พิจารณาเห็นความส้าคญัของปกตบิ๎านเมืองและประโยชน๑สํวนรวม ขอให๎พยายามใช๎วิชาการให๎เห็นเป็น
ประโยชน๑ให๎มากท่ีสุด และตั้งใจปฏิบัติหน๎าท่ีการงานทุกอยํางให๎ส้าเร็จด๎วยความสุจริตตํอสํวนรวมและตํอ
ประเทศชาติ ...” 

พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกํบณัฑติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2528 ความวาํ 

“... การกระท้าให๎ส้าเร็จได๎ดังนั้นมีหลักวํา ต๎องอาศัยป๓จจัยประกอบพร๎อมกันครบสามสํวน ป๓จจัยสํวนแรก 
ได๎แกํ ความรู๎ความสามารถทางวิชาการ...จิตใจที่เข๎มแข็งหนักแนํในเหตุผล ความถูกต๎องในความสุจริต 
ยุติธรรม และในความเที่ยงตรงรับผิดชอบ ซึ่งเป็นป๓จจัยสํวนพ้ืนฐาน ท่ีจะรองรับวิชาความรู๎และ ความคิด
อํานทั้งปวงไว๎ให๎มั่นคง” 

 

 จากสาระของเนื้อหาในพระบรมราโชวาททั้ง ๖ องค๑ข๎างต๎น พบลักษณะรํวมของแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนา
มนุษย๑ในประเด็นตํอไปนี้ 

 1. มนุษย๑พัฒนาได๎ด๎วยการศึกษา สาระส้าคัญประการแรกของการพัฒนามนุษย๑ คือ การได๎รับการศึกษา ดังปรากฏ
จากพระบรมราโชวาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํที่วํา “การที่บุคคลจะพัฒนาบ๎านเมืองได๎ก็ด๎วย ป๓จจัยประการเดียวคือ
การศึกษา ทั้งการศึกษาด๎านวิชาการและการอบรมบํมนิสัยให๎เป็นผู๎มีจิตใจใฝุดี” และยังปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค๑ 
เชํนของจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย กลําววําจะพัฒนาประเทศให๎บรรลุตามเปูาหมายยํอมประกอบด๎วยหลายป๓จจัย เชํน ป๓จจัย
ด๎านป๓ญญาหรือการให๎การศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ กลําววํา จะประกอบกิจการใดก็คง ท้าได๎โดยอาศัยความรู๎ที่เลํา
เรียนมา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ กลําววํา การจะท้ากิจการงานใดให๎ส้าเร็จนั้นต๎อง ใช๎ความรู๎ความสามารถทาง
วิชาการ เป็นป๓จจัยสามัญประการแรก  
 แนวพระราชด้าริในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง “การพัฒนามนุษย๑ด๎วยการศึกษา” 
ที่ปรากฏในพระบรมราโชวาทดังกลําวข๎างต๎นนั้น มีลักษณะสอดคล๎องต๎องกันกับแนวคิดเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนา
มนุษย๑” ของทํานประยุทธ๑ ปยุตฺโต นักปราชญ๑คนส้าคัญที่เป็นประดุจประทีปสองทางการศึกษาไทยมาเนิ่นนานนับตั้งแตํด้ารง
สมณศักดิ์เป็น พระราชวรมุณี พระเทพเวที พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณาภรณ๑ จนกระทั่งป๓จจุบันคือ พระพุทธโฆษาจารย๑ 
หนังสือหลายเลํมของทํานได๎เน๎นย้้าทัศนความคิดที่วํา  "การศึกษาคือการพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑นั่นแหละคือเป็นเนื้อ
เป็นตัวของความหมายที่แท๎ของการศึกษา" (พระราชวรมุนี [ป.อ.ปยุตโต ], 2526,น.70) และมนุษย๑ที่จะสมบูรณ๑ได๎ก็เพราะ
การศึกษาในฐานะเครื่องมือที่พัฒนาใน 3 ด๎าน คือ พฤติกรรม คุณธรรม และป๎ญญา  (พระธรรมปิฎก [ป.อ.ปยุตโต ], 2541, 
น.188) 

2. มนุษย๑มีเฉพาะความรู๎ไมํพอต๎องมีคุณธรรมก้ากับด๎วย แนวพระด้าริด๎านการพัฒนามนุษย๑ในประเด็นนี้ช้ีให๎เห็นวํา
บัณฑิตหรือผู๎ที่จบการศึกษาในระดับสูงถึงระดับปริญญานั้นหากบกพรํองหรือไร๎ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมแล๎วอาจน้าความรู๎ที่ได๎
ศึกษามานั้นไปใช๎ในการพัฒนาประเทศหรือสังคมอยํางเสียหายหรืออาจน้าไปสูํความฉ๎อฉลกลโกงได๎อยํางแนบเนียน แยบคาย 
ดังนั้น สาระส้าคัญที่ปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค๑จึงช้ีให๎เห็นวํา ความรู๎ทั้งปวงที่จะน้าไปใช๎พัฒนาประเทศนั้นต๎องก้ากับ
ด๎วยคุณธรรมจะละเลยมิได๎ เพราะคุณธรรมความดีจะเป็นเข็มทิศน้าทาง ให๎ผู๎ใช๎ความรู๎มีจิตใจใฝุดี ละช่ัว กลัวบาป ซึ่งความดี
เหลํานี้จะเกื้อหนุนให๎ประพฤติปฏิบัติทุกประการอยํางถูกต๎อง ดังปรากฏ สาระส้าคัญในพระบรมราโชวาท ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ของจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยที่ได๎ระบุไว๎ชัดเจนวํา “ควรใช๎ความรู๎ที่ได๎ศึกษามาอยํางซื่อสัตย๑สุจริต” ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ระบุไว๎ชัดเจนเชํนกันวํา “การสิ่งใดโดยใช๎ความรู๎แตํเพียงอยํางเดียวนั้นจะส้าเร็จราบรื่นเสมอไปหาได๎ไมํ 
จะต๎องมีความรอบคอบ รู๎จักกาลเทศะ ยึดหลักศีลธรรมเป็นเครื่องเตือนใจ” 
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 อาจกลําวได๎วํา แนวพระราชด้าริด๎านการพัฒนามนุษย๑จากพระบรมราโชวาท ในประเด็นนี้เน๎นย้้าวํา การที่มนุษย๑
ด้ารงตนด๎วยคุณธรรมอยํางมั่นคง จะน้าความรู๎ในสาขาตําง ๆ ท่ีได๎ศึกษาเลําเรียนมานั้นไปพัฒนาประเทศหรือสังคมได๎อยํางถูก
ทิศทางจะต๎องเป็นความรู๎ที่ถูกต๎องตามครรลองแหํงความดีงาม อันจะเป็นมรรคเป็นผลตํอการพัฒนาได๎ดียิ่ง  
 3. มนุษย๑ที่พัฒนาตนจนถึงพร๎อมแล๎วจะไปพัฒนาสังคมได๎อยํางยั่งยืน แนวพระราชด้าริด๎านการพัฒนามนุษย๑ที่
ปรากฏในพระบรมราโชวาททุกองค๑ที่น้ามาศึกษานั้น ช้ีชัดวํา “การศึกษา” หรือความรู๎ที่ได๎ศึกษาเลําเรียนมาเป็น “เครื่องมือ” 
อันส้าคัญยิ่งของการพัฒนามนุษย๑แตํการศึกษาด๎านวิชาความรูเ๎พียงประการเดียวไมํอาจพัฒนามนุษย๑ให๎ถึงพร๎อมหรือเป็นมนุษย๑
ที่สมบูรณ๑ได๎จึงต๎องพัฒนาด๎านคุณธรรมก้ากับความรู๎ด๎วย เมื่อมนุษย๑ได๎รับการพัฒนาอยํางครบถ๎วนแล๎วด๎วยการศึกษาหรือ
ความรู๎และคุณธรรม ก็จะเป็นกลไกหรือเครื่องมืออันส้าคัญตํอการพัฒนาประเทศหรือสังคมได๎อยํางยั่งยืน ดังปรากฏใน
สาระส้าคัญจากพระบรมราโชวาททั้ง 6 องค๑  คือของจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยที่วํา “การใช๎ความรู๎ที่ได๎ศึกษามาจาก
มหาวิทยาลัยนี้ด๎วยความซื่อสัตย๑สุจริตจะเป็นประโยชน๑แกํบ๎านเมืองของเรา” หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑เสนอไว๎วํา “การ
พัฒนาประเทศจะบรรลุตามเปูาหมายได๎มากน๎อยเพียงใดนั้นยํอมขึ้นอยูํกับป๓จจัยหลายอยําง อยํางแรก ต๎องมีคนดี คือมีป๓ญญา 
มีความรับผิดชอบ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ ระบุไว๎ชัดเจนวํา “การพัฒนาบ๎านเมืองให๎เจริญยิ่งขึ้นไปนั้น ยํอมต๎องพัฒนา
บุคคลกํอน” และของมหาวิทยาลัยขอนแกํนท่ีเน๎นย้้าประเด็นดังกลําวไว๎เชํนกัน “ความส้าคัญของชาติบ๎านเมือง และประโยชน๑
สํวนรวม ขอให๎พยายามใช๎วิชาการ ให๎เป็นประโยชน๑ให๎มากที่สุด และตั้งใจปฏิบัติหน๎าที่ การงานทุกอยํางให๎ส้าเร็จด๎วยความ
สุจริตใจตํอสํวนรวม และตํอประเทศชาติ” 
 จากท่ีกลําวมานี้ พบวําแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ท่ีปรากฏในพระบรมราโชวาททั้ง 6 องค๑นั้นให๎ความส้าคัญ
วํา มนุษย๑พัฒนาได๎ด๎วย “การศึกษา” หรืออีกในหนึ่งคือ การศึกษาเป็นเครื่องมือของการพัฒนามนุษย๑ การศึกษาที่วํานั้นคือ 
การศึกษาด๎านวิชาความรู๎และการศกึษาด๎านการอบรมบํมร่้าให๎มีจิตใจใฝุคุณธรรม อันแสดงให๎เห็นวํา การศึกษาด๎านวิชาความรู๎
เพียงประการเดียวไมํเพียงพอตํอการพัฒนามนุษย๑หากต๎องพัฒนามนุษย๑ด๎านคุณธรรมก้ากับไว๎ด๎วย อันเป็นการพัฒนามนุษย๑ให๎
ถึงพร๎อมหรือเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑และมนุษย๑ท่ีถึงพร๎อมแล๎วนี้จะเป็นเครื่องมืออันส้าคัญที่จะพัฒนาประเทศและสังคมให๎ยั่งยืน
สืบไป 
 2. “พระมหาชนก” กับการพัฒนามนุษย์  
 “พระมหาชนก” พระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระองค๑ทรง “ปรุง” เรื่องขึ้นจาก 
“มหาชนกชาดก”เดิม ซึ่งเป็นคัมภีร๑ทางพระพุทธศาสนา เรียกธรรมมี 9 ประการ ได๎แกํ “สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา 
อุทาน อิติอุตตกา ชาดก อัมภูธรรม และ เวนัลละ (สุภาพรรณ ณ บางช๎าง , 2526, น.12-13 ) ชาดกเป็นการแสดงเรื่องใน
อดีตชาติของพระพุทธเจ๎ามีทั้งหมด 547 เรื่อง (พระพรหมคุณาภรณ๑ [ป.อ. ปยุตฺโต], 2551, น.83 ) เนื้อเรื่องเป็นการสอน
ธรรมะในรูปแบบนิทาน ตํอมาจึงมีการอธิบายขยายความเป็นอรรถาชาดก เพื่อให๎เข๎าใจงํายขึ้นและเป็นต๎นเรื่องของชาดกที่คน
ช้ันหลังเข๎าใจกัน ตํอมาพระพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชนิพนธ๑พระมหาชนก และถือเป็น 
“พระมหาชนก” ที่คนไทยท่ัวไปรู๎จักกันเป็นอยํางดี 
 พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงกลําวถึงที่มาของ “พระมหาชนก”วํา เมื่อ พ.ศ. 2520 พระองค๑
ทรงสดับพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ๑ (วิน ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม เรื่องพระมหาชนกเสด็จ
ทอดพระเนตรพระราชอุทยานในมิถิลา ทรงสนพระทัย จึงทรงค๎นเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดก เลํม 4 
ภาค 2 และทรงแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงจากมหาชนกชาดกตั้งแตํเรื่อง ทรงแปลเสร็จสมบูรณ๑ เมื่อ พ.ศ.2531 และทรงโปรด
เกล๎าฯ ให๎พิมพ๑ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกในพระองค๑ 
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 พระราชนิพนธ๑เรื่องพระมหาชนกเริ่มเรื่องตามอรรถกถาชาดกกลําวถึงพระมหาชนกทรงปกครองกรุงมิถิลา เนื้อเรื่อง
ด้าเนินไปตามเค๎าโครงของชาดก จนถึงพระองค๑ทรงดัดแปลงเหตุการณ๑ตอนจบของเรื่อง  เมื่อพระมหาชนกทอดพระเนตรเห็น
มหาชนท้าลายต๎นมะมํวงที่มีผลรสเลิศ  ทรงระลึกถึงถ๎อยค้าที่ตรัสกับนางมณีเมขลาวํา จะตั้งสถาบันการศึกษาช่ือ “ปูทะเลย๑
มหาวิทยาลัย” และแนะน้าการฟื้นฟูต๎นมะมํวง 9 วิธี 

“พระราชด้ารัสวํา: อยําโทมนัสกันไปเลย ต๎นมะมํวงโคํนไปแล๎ว ณ บัดนี้ ป๓ญหาคือ ฟื้นฟูต๎นมะมํวงได๎
อยํางไร เรามีวิธี 9 อยํางที่ท้าได๎ หนึ่ง เพาะเม็ดมะมํวง  สอง ถนอมรากที่ยังมีอยูํให๎งอกใหมํ  สาม ป๓กช้า
กิ่งที่เหมาะแกํการป๓กช้า  สี่  เอากิ่งดีมาเสียบยอดกิ่งของต๎นที่ไมํมีผลให๎มีผล  ห๎า เอาตามาตํอกิ่งของอีก
ต๎น หก เอากิ่งมาทาบกิ่ง เจ็ด ตอนกิ่งให๎ออกราก  แปด  ลมควันต๎นที่ไมํมีผลให๎ออกผล เก๎า ท้า “ชีวาณู
สังเคราะห๑”  

(พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ, 2554, น.132) 
 

  2.1 การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียร ความเพียรเป็นพระราชด้าริ หลักหรือแนวคิดส้าคัญของพระราช
นิพนธ๑เรื่องพระมหาชนก ดังที่พระราชด้ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 28 มีนาคม 2539 ที่
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาที่พระองค๑กลําวถึงพระมหาชนกได๎วํา 

“ความคิดหลักของชาดกนี้  ช้ีให๎เห็นคําความเพียรต๎องมีและส้าคัญที่สุดวํา คนเราท้าอะไรต๎องมีความ
เพียรแม๎จะไมํเห็นฝ๓่งก็ต๎องวํายน้้าตํอไป  และมีค้าตอบอยูํวําท้าไมต๎องวํายน้้า  ไมํเห็นฝ๓่งมีประโยชน๑
อยํางไร มีประโยชน๑เพราะวําไมํวํายน้้าเจ็ดวันเจ็ดคืน ก็จะไมํพบเทวดา คนอ่ืนท่ีไมํมีความเพียรที่จะวํายน้้า
ก็จมเป็นอาหารของปลาของเตําไปหมดแล๎ว ฉะนั้นความเพียรแม๎จะไมํทราบวําจะถึงเมื่อไหรํ ไมํเห็นฝ๓่งก็
ต๎องเพียรวํายน้้า ส้าหรับอ่ืน ๆ ก็เป็นเชํนเดียวกัน ฉะนั้น ศูนย๑กลางของหนังสือเลํมนี้คือ ความเพียร โดย
ไมํนึกถึงวําจะได๎รับประโยชน๑อะไรหรือได๎ผลอะไร 

        (รื่นฤทัย  สัจจพันธุ๑, 2552, น.86) 
 เรื่อง “ความเพียร” ในพระมหาชนกมีการกลําวซ้้าย้้าเน๎นในความถี่สูง ดังปรากฏในบทโต๎ตอบระหวํางพระมหาชนก
กับนางมณีเมขลา  ขณะพระมหาชนกวํายน้้ากลางมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืน เป็นคาถาตั้งแตํ คาถาแรกถึงคาถาที่เจ็ด ความสรุปได๎วํา 

“คาถาแรก นางเมขลา“ นี้ใคร เมื่อแลไมํเห็นฝ๓่งก็อุตสาหพยายามวํายอยูํทํามกลางมหาสมุทร   ทํานรู๎ 
อ้านาจประโยชน๑อะไร  จึงพยายามวํายอยูํอยํางน้ีนักหนา   
คาถาท่ีสอง พระมหาชนก “ดูกํอนเทวดา เราไตรํตรองเห็นปฏิปทาแหํงโลก และอนิสงส๑แหํงความเพียร… 

คาถาท่ีสาม  นางเมขลา  “ … ความพยายามอยํางลูกผู๎ชายของทํานก็เปลําประโยชน๑ … 

คาถาท่ีสี่   พระมหาชนก  “ บุรุษเมื่อกระท้าความเพียรแม๎จะตายก็ช่ือวํา… 

คาถาที่ห๎า   นางเมขลา    “ การงานอันใด  ยังไมํถึงที่สุดด๎วยความพยายาม  การงานอันนั้นก็ไร๎
 ผล… การท้าความพยายามในฐานะอันไมํสมควรใด… 

คาถาที่หก   พระมหาชนก  “ … ถ๎าผู๎นั้นละความเพียรในฐานะเชํนนั้นเสีย  ก็จะพึงรู๎ผลแหํงความ
 เกียจคร๎าน… เรานั้นจักพยายามเต็มสติก้าลังจักท้าความเพียรที่บุรุษควรท้า  ไปให๎ถึงฝ๓่งแหํงมหาสมุทร 

คาถาท่ีเจ็ด  นางเมขลา  “ทํานใดถึงพร๎อมความพยายามโดยธรรม… ด๎วยกิจคือความเพียร ของบุรุษ…” 

             (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ,2554, น.68-94) 
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 การพัฒนามนุษย๑ด๎วยความเพียรจากพระมหาชนกในพระราชนิพนธ๑นี้เน๎นความเพียรที่บริสุทธิ์  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ  
เน๎นพฤติกรรมหรือการกระท้าด๎วยความเพียรไมํได๎เน๎นผลของความเพียร  แม๎จะท้าความเพียรไปโดยไมํเห็นผลที่จะได๎รับตอบ
แทนวําเป็นอยํางไร   ดุจเดียวกับพระมหาชนกที่วํายอยูํกลางมหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนโดยไมํเห็นฝ๓่ง หรือไมํทราบวําจะได๎เจอกับ
เทวดา (นางเมขลา) หรือไมํ แตํเพราะความกล๎าอยํางองอาจ  (เป็นความหมายหนึ่งของวิริยะ) ที่จะเผชิญกับป๓ญหาอยํางไมํ
หวาดหวั่นตํออุปสรรคขัดขวางทั้งปวงจึงน้าไปสูํความส้าเร็จสมหวังได๎  ดังนั้น  มนุษย๑ที่คุณลักษณ๑ด๎านความเพียรจึงสามารถ
ขจัดป๓ญหานานัปการทั้งสํวนตนและสังคมได๎  ดังพุทธสุภาษิตที่วํา  “คนลํวงทุกข๑ได๎เพราะความเพียร” ( วิริเยน  ทุกขมจฺเจติ ) 
  2.2. การพัฒนามนุษย์ด้วยป๎ญญา แม๎พระมหาชนก พระราชนิพนธ๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิ
พลอดุลยเดชฯ จะทรงน้าเรื่องมาจากชาดก (นิบาตชาดก และ และอรรถกถา) แตํก็ได๎สร๎างสรรค๑เรื่องให๎มีลักษณะเดํนเฉพาะ
พระองค๑ซึ่งไมํปรากฏในชาดกข๎างต๎น ดังที่ได๎เพิ่มเติมเนื้อความที่นางมณีเมขลาสรรเสริญพระมหาชนก และแนะน้าให๎ตั้ง " โพธิยาลัย
มหาวิชชาลัย" พระองค๑ทรงอธิบายความหมายของ"โพธิยาลัย" ที่อาศัยแหํงแสงสวําง และ "มหาวิชาลัย" วํา ที่อาศัยแหํงความรู๎
อันยิ่งใหญํ ทั้งอธิบายขั้นตอนการฟื้นฟูต๎นมะมํวง 9 วิธี นอกจากนั้น พระองค๑ยังทรงเปลี่ยนตอนจบของเรื่องเสียใหมํจาก " พระ
มหาชนกชาดก" เดิมที่พระมหาชนกตัดสินพระทัยออกผนวชหลังจากทอดพระเนตรเห็นต๎นมะมํวงที่มีผลเลิศรสถูกโคํนท้าลาย แม๎
พระนางสีวลี ซึ่งเป็นพระมเหสีจะทูลทัดทานก็ไมํส้าเร็จ ท้าให๎พระนางออกผนวชตาม ใน “พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ๑ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรง “ตีความ” พระมหาชนกเสียใหมํ ให๎เหมาะแกํสังคมป๓จจุบัน ทรงพระราชด้าริวํา การที่พระ
มหาชนกจะออกผนวชนั้นยังไมํถึงวาระอันสมควร เพราะยังทรงสร๎างความเจริญแกํเมืองมิถิลายังไมํครบถ๎วน โดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ประชาชนยังขาดความรู๎อันจะน้ามา ซึ่งความเสื่อมทรามแกํบ๎านเมืองจึงต๎องสร๎างสถานศึกษาเพื่อขจัดความมืดบอดทางป๓ญญา
เสียกํอน ดังความวํา 

"... เทวดากลําวช้ีวํา พระองค๑จะยังเข๎ามรรคาแหํงความสุขไมํได๎ หากไมํกลําวธรรม ให๎สาธุชนได๎สดับ 
นางมณีเมขลาให๎พระองค๑ตั้งสถาบันการศึกษาให๎ช่ือวํา ปูทะเลย๑มหาวิชชาลัย แม๎ในการนั้นก็จะส้าเร็จกิจ
และได๎มรรคาแหํงบรมสุข... เราแนํใจวําถึงการที่จะตั้งสถาบันแล๎ว เป็นสัจจะวําควรตั้งมานานแล๎ว 
เหตุการณ๑ในวันนี้แสดงความจ้าเป็น นับแตํอุปราช จนถึงคนรักษาช๎างคนรักษาม๎า และนับแตํคนรักษาม๎า
จนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหลําอมาตย๑ ล๎วนจารึกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรู๎วิชาการ ทั้ง
ความรู๎ทั่วไป คือความส้านึกธรรมดา พวกนี้ไมํรู๎แม๎แตํประโยชน๑สํวนตน พวกนี้ชอบผลมะมํวง แตํก็ท้าลาย
ต๎นมะมํวง..." 

                 (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2554, น.124-140 ) 
การพัฒนามนุษย๑ด๎วยป๓ญญาจากพระมหาชนกในพระราชนิพนธ๑นี้ชี้ให๎เห็นวําแม๎มนุษย๑จะมีความเพียรแตํก็ยัง

ไมํเพียงพอที่จะพัฒนาไปสูํมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ หากขาดไร๎ซึ่งป๓ญญา ซึ่งเกิดได๎จากการให๎การศึกษาทุกประเภททั้งการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย แตํการศึกษาที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย๑ได๎อยํางกว๎างขวาง เป็นรูปธรรมตาม
อุดมการณ๑แล๎วนั้น เชื่อวําเป็นการศึกษาในระบบ ค้าที่พระมหาชนกด้าริที่จะตั้งสถาบันการศึกษาให๎เบ็ดเสร็จ เพื่อขจัดความไมํรู๎
ทั้งปวง ดุจเดียวกับพระราชกรณียกิจในการเสด็จถิ่นทุรกันดารที่ขาดความเจริญและขาดการศึกษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวทรงมีพระราชด้าริในการพัฒนามนุษย๑ด๎วยการพระราชทานสถาบันการศึกษาตํางๆควบคูํกับการพัฒนาด๎านสุขภาพ
และชีวิตความเป็นอยูํด๎านตําง ๆ 
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3. " ทองแดง" กับการพัฒนามนุษย์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชนิพนธ๑เรื่อง “ทองแดง” เลํมนี้ขึ้นหลังจากที่มีหนังสือ

เรื่อง "ทองแดง" เผยแพรํแล๎วหลายเลํม แตํหนังสือเหลํานั้นยังให๎ข๎อมูลไมํครบถ๎วน โดยเฉพาะข๎อมูลอัน "ส้าคัญ" บางประการ 
ดังความในหน๎าพระราชปรารภวํา 

ทองแดงเป็นสุนัขธรรมดาที่ไมํธรรมดา มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู๎จักกันนับวํากว๎างขวาง มีผู๎เขียนเรื่องทองแดงก็หลายเรื่อง แตํ
นําเสียดายวําเรื่องที่เลํามามีความคลาดเคลื่อนไปจากความจริง และขาดข๎อมูลส้าคัญบางประการ โดยเฉพาะเกี่ยวกับความ
กตัญ๒ูรู๎คุณของทองแดงที่มีตํอ "แมํมะลิ" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงยกยํองวํา " ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายเป็นคน
ส าคัญแล้ว มักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่เป็นคนต่ าต้อย " ทองแดงเป็นสุนัขที่มีสัมมาคารวะและมีกิริยามารยาท
เรียบร๎อย เจียมเนื้อเจียมตัว รู๎จักท่ีต่้าที่สูง เวลาเฝูาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวจะนั่งต่้ากวําเสมอแม๎จะทรงดึงตัวข้ึนมากอด 
ทองแดงก็จะทรุดลงหมอบกับพื้น และท้าหูลูํอยํางนอบน๎อมคล๎ายๆกับแสดงวํา " ไมํอาจเอื้อม"  (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.8) 
 จากข๎อความข๎างต๎น จะเห็นวําคุณลักษณ๑อันเลิศ ด๎านความกตัญ๒ูของทองแดงนั้น ท้าให๎พระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวทรงยกยํองสุนัขอยํางทองแดงให๎เทําเทียบกับ "คน" ดังข๎อความที่วํา "ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคนส าคัญมักจะ
ลืมตัวและดูหมิ่นผู้ท่ีมีพระคุณท่ีเป็นคนต้อยต่ า" ดังนั้นพระราชนิพนธ๑เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวจึงทรงเลําเรื่องราว
อันเนื่องกับประวัติของทองแดงโดยเฉพาะเรื่องราวในสํวนที่เป็น "จริยปฏิบัติ" อันนอกเหนือจากคุณลักษณ๑ด๎านความกตัญ๒ู
อยํางละเอียดลึกซึ้งและกว๎างขวาง 

3.1. กลวิธีการใช้ภาษาและภาพพจน์ : อุปมานิทัศน์ตัวละครสัตว์ให้เป็นมนุษย์ กลวิธีท่ีส้าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท้าให๎สารคดีประเภทเรื่องเลาํเรือ่งนี้มีลักษณะเดนํตํางจากสารคดีประเภทเรื่องเลาํเรื่องอื่นคือกลวิธีการใช้ภาษา ซึ่งในท่ีนี้
จะพินิจเฉพาะการใช๎ค้า พบลักษณะเดํนคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกใช้ค าที่มักใช้กับคนมาใช้กับทองแดงซ่ึง
ปรากฏในความถี่สูง เริ่มตั้งแตํในหน๎าพระราชปรารถที่ทรงใช๎ค้าเพื่อยกยํองคุณลักษณ๑อันเลิศด๎านความกตัญ๒ูของทองแดงที่
ปฏิบัติตํอ “แมํลิ” โดยทรงใช๎ค้าวํา “แมํนม” “แมํมะลิ” “คนอื่น” คนส้าคัญ” “ผู๎มีพระคุณ” และ “คนต๎อยต่้า” เพื่อใช๎เรียก
ความสัมพันธ๑อันเป็นจริยปฏิบัติอยํางแนํนแฟูนระหวําง "ทองแดง" และ "มะลิ" ดังความวํา “ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายมาเป็นคน
ส้าคัญแล๎วมักจะลืมตัว ดูหมิ่นผู๎มีพระคุณที่เป็นคนต่้าต๎อย” นอกจากน้ันยังทรงใช๎ค้าเพื่อเรียกความสัมพันธ๑ระหวํางทองแดงกับ
สุนัขตัวคนอื่นๆวํา แฟน ดังปรากฏในข๎อความวํา “พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว จึงทรงรับลูกสุนัขตัวน๎อยนี้ไว๎เพื่อเป็น แฟน
ทองด้า” ( พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.19 ) หรือทรงเรียกสุนัขทั้ง 2 ตัว วําเป็น คู่หมาย กัน 
และทรงใช๎ค้าวํา หนุ่ม เรียก “ทองแท้” ดังนี้ “อยํางไรก็ตาม ถึงแม๎วําทองแดงจะเป็นคู่หมายของทองด้าตั้งแตํกํอนเข๎าวัง แตํในที่สุดคูํ
ที่แท๎จริงของทองแดงก็คือทองแท้ หนุํม 'บาเซนจิ’  และมีลูกด๎วยกัน 9 ตัว”( พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ , 
2545, น.19) หรือทรงเรียกมะลิวําเป็น "ภริยา" ของสุนัขดัลเมเชียนซึ่งทรงเรียกวํา "สุดหล่อ" ดังนี้ "...ทองแดงจึงต๎องอาศัย
กินนม ‘แมํมะลิ’ หมาเทศ  (ภริยา ของ 'สุดหลํอ' สุนัขดัลเมเชียน)" ( พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ , 2545, 
น. 23 ) หรือทรงใช๎ค้าวํา เด็กๆ และ น้อง กับลูกของทองแดง เชํน "เมื่อถึงเวลานอนของเด็กๆ ลูกทองแดง...พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวจะสั่งวํา 'ทองแดง พาลูกไปนอน'  ...ถ๎าพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรับสั่งวํา 'ทองแดง พาน้องไปนอน' ทองแดง
ก็จะวิ่งน้าไปบ๎าน...” (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.67) 

จะเห็นวําค้าที่ทรงน้ามาใช๎เพื่อเรียกสุนัขในเรื่อง เชํน แม่ แม่นม แฟน คู่หมาย หนุ่ม ภริยา สุดหล่อ เด็กๆ น้อง 
ค้าเหลํานี้โดยปกติแล๎วเป็นค้าท่ีใช๎กับคนทั้งสิ้น 
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นอกจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวยังทรงใช๎ค้าเพื่อสื่อความรู๎สึกนึกคิด และพฤติกรรมบางประการของ
ทองแดงราวกับเป็นมนุษย๑ เชํน 

“วันน้ีทองแดงมาเฝูาฯ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทองแดงร๎องไห๎ตลอดทางที่มาจากวังทองหลาง อาจเป็นเพราะ
คิดถึงแมํ หรือ ว๎าเหว ํเพราะยังเด็กมาก...แตํนําประหลาดที่เมื่อถวายตัวแล๎วทองแดงก็หยุดร๎อง แล๎วคลานเข๎ามาซุกที่พระเพลา
เหมือนฝากชีวิตไว๎กับพระองค๑ และหลับสนิทอยํางหมดกังวล คลายความหวาดกลัวและความว๎าเหวํทั้งมวล (พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ , 2545, น.23)...เวลายืน ทองแดงก็วางทําสงํางาม เชํนเดียวกัน...เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัวเสด็จพระองค๑ลงพระด้าเนินออกก้าลังพระวรกายรอบสระหน๎าพระต้าหนักจิตรลดาฯ ทองแดงก็มีหน๎าที่น้าเสด็จ 
หลังจากนั้นก็เสด็จไปทรงพักผํอนที่สนาม และมีโอกาสถํายรูปทองแดงในอิริยาบทตํางๆ ดังนั้นจึงมีรูปที่ทองแดงวาง “ท่าโก้” 
หลายรูป (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.29) 

การใช๎ค้าดังกลําวข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําทองแดงมีพฤติกรรม อารมณ๑ และความรู๎สึกเยี่ยงมนุษย๑ เชํน ทองแดงร้องไห้ 
ทองแดงคิดถึงแม่ ทองแดงรู้สึกว้าเหว่ ทองแดงวางท่าสง่างาม ทองแดงวางท่าโก้ ทองแดงสนใจ ทองแดงนั่งทอดอารมณ์
ท่าเก๋ไก๋ ทองแดงรู้สึกเครียด และทองแดงคิดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นต๎น กลวิธีการใช๎ภาษาดังกลําวน้าไปสูํ
ลักษณะเดํนคือ ทรงใช๎ภาพพจน๑บุคคลวัต  (personification) ท้าให๎ผู๎ที่ก้าลังอํานเรื่อง “ทองแดง” รู๎สึกวําก้าลังอํานเรื่องของ
มนุษย๑ผู๎ถึงพร๎อมด๎วย "จริยปฏิบัติ" อันงดงามสมบูรณ๑ สามารถเป็นแบบอยํางในการประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งยังโอบเอื้อเกื้อกูลตํอ
สังคมได๎อยํางยั่งยืนอีกด๎วย 

อยํางไรก็ตามแม๎พระราชนิพนธ๑เรื่องทองแดงจะจัดเป็นวรรณกรรมสารคดี แตํกลวิธีการใช๎ภาษาผํานค้าเรียกเพื่อ
ยกยํองจริยปฎิบัติอันเลิศด๎านตําง ๆ ของทองแดง ตลอดจนการพรรณนาความรู๎สึกนึกคิดของทองแดงดุจเดียวกับมนุษย๑นั้น 
นอกจากจะท้าให๎ผู๎อํานสะเทือนอารมณ๑แล๎ว ยังท้าให๎ทองแดงซึ่งมีตัวตนจริง มีลักษณะคล๎าย "ตัวละคร" ตัวหนึ่งที่ถูกสมมุติขึ้น 
เพื่อต๎องการจะโยงเปรียบกับมนุษย๑ผู๎ถึงพร๎อมด๎วย "จริยปฏิบัติ" ด๎วยกลวิธีที่คล๎ายกับอุปมานิทัศน๑ (allegory) ซึ่งมักใช๎ใน 
“เรื่องแตํง” หรือบันเทิงคดีแตํ “กติกา” ของบันเทิงคดีก็คือ “เรื่องแตํง” ดังนั้นเมื่อต๎องการจะสื่อ “สาระ” หรือแงํคิดส้าคัญ
ของเรื่องให๎สัมฤทธ์ิผลอยํางหนักแนํนจริงจัง ก็ต๎องเลือกสื่อสารผําน “เรื่องจริง” เฉกเชํนการสื่อแนวพระราชด้าริด๎านการกลํอม
เกลาปลูกฝ๓งความดีของมนุษย๑ หรืออีกนัยหนึ่งคือการพัฒนามนุษย๑นั่นเอง 

 3.2 การพัฒนามนุษย์ : การเรียนรู้จาก"จริยปฏิบัติ" ของทองแดง ในหัวข๎อที่แล๎วได๎ช้ีให๎เห็นแล๎ววํากล
วิธีการใช๎ภาษาและภาพพจน๑ในพระราชนิพนธ๑เรื่องทองแดงน้ี เหมือนก้าลังอํานเรื่องของมนุษย๑ผู๎ถึงพร๎อมด๎วยจริยปฏิบัติในด๎าน
ตําง ๆ ซึ่งในหัวข๎อนี้จะได๎วิเคราะห๑ให๎เห็นวําเมื่อมนุษย๑ได๎ส้านึกตระหนักอันเกิดจากการใครํครวญ ถึงคุณคําในแบบแหํงความ
ประพฤติที่ดีงามของผู๎อื่นนั้น จะน้าไปสูํการเรียนรู๎ที่จะกลํอมเกลาตัวเองหรือนัยคือการพัฒนาตนนั่นเอง ซึ่งแบํงเป็นประเด็นได๎ดังนี ้

3.2.1. ความกตัญํูรู้คุณ จริยปฏิบัติด๎านความกตัญ๒ูรู๎คุณของทองแดง นําจะเป็นประเด็นส้าคัญยิ่ง
ดังจะเห็นได๎จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงน้าไปกลําวไว๎ในพระราชปรารภในพระราชนิพนธ๑เรื่องนี้ อีกทั้งยังทรงใช๎
ตัวอักษรที่เน๎นสีด้าให๎เข๎มข๎นกวําข๎อความอื่นซึ่งท้าให๎การสื่อ "สาร" ส้าคัญนี้เข๎มข๎นยิ่งข้ึนด๎วย ดังนี้ “...โดยเฉพาะเกี่ยวกับความ
กตัญ๒ูรู๎คุณของทองแดงท่ีมีตํอ ‘แมํมะลิ’ ... ‘ผิดกับคนอื่นที่เมื่อกลายเป็นคนส าคัญแล้วมักจะลืมตัวและดูหมิ่นผู้มีพระคุณที่
เป็นคนต่ าต้อย’..." ( พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.8) จริยปฏิบัติด๎านความกตัญ๒ูของทองแดงนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงขยายความให๎รายละเอียดแจํมชัดไว๎วําเมื่อทองแดงมีอายุ 5 อาทิตย๑ ต๎องอาศัยนมของ "แมํ
มะลิ" ซึ่งเป็นสุนัขเทศบาลเชํนเดียวกับทองแดง ทองแดงอยูํใกล๎ชิดและติดตามมะลิตลอดแม๎เมื่อทั้งสองแยกจากกัน ทองแดงได๎
เข๎าสวนจิตรฯเพื่อถวายตัวเป็น "คุณทองแดง" แตํก็ยังแสดงความเคารพแมํมะลิเมื่อพบกันเฉกเชํนกํอน พฤติกรรมเชํนนี้แสดงวํา
แม๎ "ทองแดงกลายเป็นคนส้าคัญแล๎ว" แตํก็ยังไมํลืมพระคุณของมะลิ ยังปฏิบัติตนเสมอต๎นเสมอปลายอยูํ 
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3.2.2. ความมีป๎ญญา ในด๎าน "ป๎ญญา" นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงกลําวถึงคุณลักษณะ
ด๎านนี้ของทองแดงไว๎วํา ทองแดงเป็นสุนัขที่ฉลาดและ "รู้ภาษา" ไมํวําพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวจะรับสั่งกับทองแดง
อยํางไร ทองแดงก็จะรู๎เรื่องและท้าตามเนื่องจาก "เป็นสุนัขที่ฉลาดและเรียนรู๎เร็ว" (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลย
เดชฯ, 2545, น.35) เชํน เมื่อทองแดงไปคาบกระดูกไกํที่อีกามาทิ้งไว๎ในบริเวณสวนพระต้าหนักจิตรลดารโหฐาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงห๎ามมิให๎ท้าเชํนน้ัน ทองแดงก็คายกระดูกทิ้งทันที เมื่อพระองค๑ทรงชวนทองแดงไปดูปลาดุกที่ 
"ทะเลน๎อย" วังไกลกังวล ทองแดงก็จะวิ่งน้าไป อีกครั้งตอนที่พระองค๑รับสั่งให๎ทองแดงขึ้นช่ังน้้าหนัก ทองแดงจะเดินไปขึ้นบน
แทํนของเครื่องช่ังเอง หรือตอนรับสั่งให๎นอน "แอ๎งแม๎ง" เพื่อทาแปูง หรือเพื่อถํายเอกซเรย๑ ทองแดงจะท้าตามค้าสั่งทันที ความ
มี "ป๎ญญา" ของทองแดงน้ันแสดงให๎เห็นวําทองแดงเป็นสัตว๑ที่พึงสั่งสอนได๎ในระดับหนึ่ง อีกทั้งทองแดงยังสามารถสั่งสอนลูก 
ๆ ให๎มีระเบียบวินัยอีกด๎วย ดังปรากฏในเหตุการณ๑ที่ทองอัฐ ลูกของทองแดง "งับ" พระกรของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
เมื่อเข๎าเฝูาฯ พระองค๑รับสั่งให๎ทองแดง "ปราม" ทองอัฐ ทองแดงจะตรงเข๎าไปงับขาของทองอัฐจนร๎องเอ๐งยอมแพ๎ หรือตอนที่
พระองค๑รับสั่งให๎ทองแดงพาลูก ๆ และน๎อง ๆ นอน ทองแดงก็จะวิ่งน้าสุนัขเหลํานั้นไปยังบ๎าน หรือท่ีนอนของสุนัขเหลํานั้น 

3.2.3 ความจงรักภักดี ความจงรักภักดีที่ทองแดงมีตํอพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช
ฯนั้น พระองค๑ทรงกลําวไว๎ในพระราชนิพนธ๑เรื่องนี้วํา เวลาที่เข๎าเฝูาฯ ทองแดงจะหมอบในทําประจ้าคือไขว๎มือ ทองแดงจะเงย
หน๎าขึ้นลงมองอยํางระวังระไว เมื่อมีผู๎มาเฝูาฯ ...ทองแดงจะหมอบเฝูาฯ อยูํที่พระบาทไมํวิ่งไปไหน และจะหมอบขวางอยูํตรง
กลางระหวํางพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวจะทรงพระดา้เนินออกก้าลังพระวรกาย...มีบางตัวอยํางทองแดงจะวิ่งลาดตระเวนไป
กํอนถ๎าพบสุนัขอื่นผํานเข๎ามาก็จะไลํไป...เมื่อประทับพักผํอนพระอิริยาบท ทองแดงจะหยุดเฝูาอยูํใกล๎ แตํจะหันหน๎าไปด๎าน
นอกเหมือนท้าหน๎าที่องครักษ๑ มิได๎คลอเคลียอยูํกับพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว แตํท้าหน๎าที่รักษาความปลอดภัยอยําง
เครํงครัด สํวนสุนัขบางตัวจะกระโดดขึ้นมานั่งเคียงพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวหรือแม๎บนพระเพลา แตํทองแดงไมํเคยขึ้นมา
นั่งตีเสมอเลย (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ, 2545, น.47-51) 

3.2.4. พากเพียรและอดทน จริยปฏิบัติด๎านความวิริยะพากเพียร และอดทนของทองแดงปรากฏใน
พระราชนิพนธ๑ตอน "ความสามารถพิเศษของทองแดง" พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวทรงเลําวํา ทองแดงมีความสามารถพิเศษ
ในการปอกมะพร๎าวโดยใช๎ขาหน๎าท้ังสองจับลูกมะพร๎าวแล๎วหมุนๆ แบบเดียวกับลิงเก็บมะพร๎าวจนลูกหลํนจากข้ัว จากนั้นจะใช๎
ขาข๎างหนึ่งเหยียบลูกมะพร๎าวไว๎แล๎วใช๎ฟ๓นฉีกเปลือกออกทีละช้ินจนถึงกะลาและเจาะที่ตาของกะลาเพื่อเลียน้้ามะพร๎าว การ
กระท้าดังกลําวนี้ต๎องใช๎ความเพียรและอดทนอยํางยิ่งยวด นอกจากนั้นทองแดงยังได๎สอนวิชา "ปอกมะพร๎าว" ให๎กับลูกๆและ
สุนัขตัวอื่นด๎วย แตํการปอกมะพร๎าวนั้นไมํใชํของงํายท้าให๎สุนัขเหลํานั้นไมํสามารถอดทนได๎จึงล๎มเลิกไปกลางคัน ดังปรากฏใน
พระราชนิพนธ๑วํา "การปอกมะพร๎าวต๎องใช๎ความเพียรและอดทนอยํางยิ่ง เพราะกวําจะส้าเร็จจะใช๎เวลานาน บางครั้งจะมีเลือด
ออกมาติดกับลูกมะพร๎าว" (พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ , 2545, น.75) ลักษณะดังกลําวนี้ช้ีให๎เห็นวํา
ทองแดงได๎น้าป๓ญญาและความฉลาดผนวกกับความวิริยะอดทนสร๎างโอกาสอันดีให๎กับงานและยังเอื้ออาทร เผื่อแผํจริยปฏิบัติ
อันดีงามให๎แกํผู๎อื่นอีกด๎วย การพัฒนามนุษย๑จากพระราชนิพนธ๑เรื่อง "ทองแดง" เป็นการวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงเนื้อหาของตัวบทใน
เรื่องเลํา ที่มีกลวิธีการสร๎างสรรค๑ด๎วยภาษาและภาพพจน๑ที่ท้าให๎ผู๎อํานรับสารแล๎ว ใครํครวญครุํนคิดวําไมํได๎อํานเรื่องของ
ทองแดงซึ่งเป็นสุนัข แตํก้าลังอํานเรื่องของมนุษย๑ท่ีถึงพร๎อมด๎วยจริยปฏิบัติด๎านตํางๆอยํางบริบูรณ๑ แม๎จะเป็นเรื่องของคนอื่นก็
ตาม แตํเป็นเรื่องที่กระทบอารมณ๑ และความรู๎สึกในแบบแผนของจริยปฏิบัติอันดีเลิศนั้น ที่จะท้าให๎ผู๎รับสารซึมซับสั่งสมคุณคํา
แหํงความดีงามนั้นด๎วยโดยนัยก็คือการพัฒนาตนนั่นเอง 
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การสืบทอดแนวพระราชด าริด้านการพัฒนามนุษย์ในฐานะศาสตร์พระราชาจากพระบรมราโซวาท พระมหาชนก และ
ทองแดง 

 แนวพระราชด้าริด๎านการพัฒนามนุษย๑ในฐานะศาสตร๑พระราชาจากพระบรมราโชวาท พระมหาชนก และทองแดง มีคุณคํายิ่ง
ทั้งในแงํการพัฒนาตนเอง และการพัฒนาสังคม สมควรที่จะหาแนวทางสืบทอดให๎ แนวพระราชด้าริดังกลําว ด้ารงอยูํพร๎อมทั้ง
เผยแพรํในวงกว๎างเพื่อจะได๎น้าไปปรับใช๎ในการพัฒนาตนและสังคมตํอไป ซึ่งผู๎เขียนเห็นวําการสืบทอดในระบบการศึกษาจะ
เห็นเป็นมรรคเป็นผลและมีผลกระทบตัวการพัฒนามนุษย๑ในวงกว๎างได๎ดี เนื่องจากการศึกษาก็คือกระบวนการกลํอมเกลาและ
พัฒนามนุษย๑อยูํแล๎ว ประเด็นท่ีจะน้าเสนอในหัวข๎อน้ีคือการสืบทอดแนวพระราชด้าริศาสตร๑พระราชาด๎านการพัฒนามนุษย๑จาก
พระบรมราโชวาท พระมหาชนก และทองแดง ในระบบการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ดังจะ
กลําวตามล้าดับ ดังน้ี 

1. การสืบทอดผ่านการศึกษาในระบบ  การศึกษาในระบบเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นทางการซึ่งประกอบด๎วย 
สถานศึกษา หลักสูตร ผู๎สอน วิธีการเรียนการสอน และวิธีวัดและประเมินผลอยํางชัดเจน การสืบทอดศาสตร๑พระราชาด๎านการ
พัฒนามนุษย๑ในการศึกษาผํานระบบควรกระท้าดังนี้ 

1.1 การสร้างหลักสูตร หมายถึง การก้าหนดเป็นโครงสร๎างของหลักสูตรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชํน อยูํใน
หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรในสาขาวิชาเอกในแตํละคณะหรือในวิชาเลือก ซึ่งสถาบันการศึกษาอาจจะตั้งช่ือวิชาให๎
สัมพันธ๑กับค้าอธิบายรายวิชา ซึ่งอาจเหมือนหรือตํางกัน เชํน หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป อาจเปิดรายวิชา บัณฑิตในอุดมคติโดย
สํวนหน่ึงของเนื้อหา คือ การน้าแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม/ประเทศจากพระบรมราโชวาทมา
ให๎นิสิตน้ามาศึกษาวิเคราะห๑ และรํวมกันอภิปรายเพื่อสกัดเอาสาระส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาตนและประเทศออกมา ทั้งในแงํ
ของแนวคิด วิธีการ และเปูาหมายของการพัฒนา 

หลักสูตรวิชาเอกสาขาวิชาภาษาไทย อาจก้าหนดเป็นรายวิชาวรรณกรรมในรัชกาลที่ 9 ซึ่งศึกษาพระราช
นิพนธ๑ในรัชกาลที่ 9 ทั้งหมด ศึกษาได๎ทั้งลีลาการใช๎ภาษา ศึกษาแนวคิดด๎านการพัฒนามนุษย๑และสังคม และศึกษาในฐานะเป็น
วรรณกรรมค้าสอน 

1.2 กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งกิจกรรมหลักที่ได๎รับมอบหมายจากผู๎สอนใน
รายวิชาหนึ่งๆก็สามารถน้าแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย๑ แทรกลงไปได๎ทั้งนี้ต๎องสอดคล๎องกับรายวิชา และ
ค้าอธิบายรายวิชานั้นๆนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ถือเป็นสํวนหนึ่งของหลักสูตร โดยที่สถาบันการศึกษาให๎
นักศึกษาเลือกตามความชอบ เชํน กิจกรรมคํายอาสา ควรแทรกแนวคิดการพัฒนามนุษย๑ แบบองค๑รวมที่รํวมกันพัฒนาตาม
ศาสตร๑สาขาตํางๆจะท้าให๎การพัฒนาเป็นมรรคผลมากขึ้น 

2. การสืบทอดผ่านการศึกษานอกระบบ การน้าแนวพระราชด้าริศาสตร๑พระราชาด๎านการพัฒนามนุษย๑ไปพัฒนา
นิสิตนักศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ กระท้าได๎ดังนี้ 

2.1 การสร้างหลักสูตร หลักสูตรในลักษณะการศึกษานอกระบบที่จะน้าแนวพระราชด้าริเกี่ยวกับการพัฒนา
มนุษย๑ไปใช๎ เชํน การจัดอบรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง การอบรมนี้จะมีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง และอาจเป็นหลักสูตรที่สนับสนุน
วิชาหลักท่ีปรากฏในหลักสูตรการศึกษาในระบบก็เป็นได๎ 

2.2 กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนของการศึกษานอกระบบท่ีจะน้าแนวพระราชด้าริด๎าน
การพัฒนามนุษย๑มาปรับใช๎ ควรให๎สัมพันธ๑เกี่ยวเนื่อง หรือต๎องเน๎นย้้าในสํวนของหลักสูตร เชํน การอบรมในระยะสั้นเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง เชํน “การด้าเนินชีวิตด๎วยความซื่อสัตย๑และพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ” กิจกรรมที่จัดควรเน๎นสภาพสิ่งแวดล๎อม
ในห๎องเรียนให๎เน๎นถึง ความซื่อสัตย๑และความพอเพียงด๎วย 
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3. การสืบทอดผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย 

    การสืบทอดแนวพระราชด้าริผํานการศึกษาในระบบนี้ เป็นการสืบทอดโดยไมํมีรูปแบบของการเรียนรู๎ที่ชัดเจน 
อาจเรียนรู๎โดยตั้งใจ หรือไมํตั้งใจก็ได๎ เพราะเป็นการเรียนรู๎อยํางไมํเป็นทางการตลอดเวลา คูํขนานไปกับการด้ารงชีวิตของ
บุคคลตั้งแตํเกิดจนตาย การสืบทอดแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ผํานการศึกษาระบบนี้กระท้าได๎หลายแนวทาง เชํน 
การท้าปูายเรียนรู๎ตํางๆที่เกี่ยวเนื่องกับแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ จัดนิทรรศการตามโอกาสตําง ๆ เพื่อสร๎างความเข๎าใจ 
และเห็นคุณคําของแนวพระราชด้าริอันหลากหลายนั้น หรือการรวบรวมพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย๑ บท
วิเคราะห๑พระราชนิพนธ๑เรื่อง “พระมหาชนก” และ “ทองแดง” ผํานเว็บไซต๑ แล๎วให๎มีการสื่อสารสองทางในเว็บบอร๑ด อันเป็น
การเปิด “พื้นที่” ให๎มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในเรื่อง “การพัฒนามนุษย๑” ตามแนวพระราชด้าริ เปิดประเด็นการน๎อมน้าแนว
พระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ไปประยุกต๑ใช๎ให๎ได๎ผลอยํางไร แล๎วมีการน้าเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ตนเองน้าไปใช๎แล๎ว
ได๎ผล เพื่อจะได๎เป็นแนวทางให๎ชุมชนคนในเว็บไซต๑คนอื่นๆน้าไปใช๎ได๎ด๎วย ซึ่งเป็นวิธีการขยายผลในวงกว๎าง 

 

สรุป 
 ศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย๑ หมายถึง องค๑ความรู๎ด๎านการพัฒนามนุษย๑ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชฯ ในมิติของมนุษยศาสตร๑กลําวคือมุํงเน๎น วิธีคิดและให๎ความส้าคัญกับประเด็นเรื่อง “จิตวิญญาณ” หมายถึง
คุณคําหรือคุณงามความดีอันเป็น “จริยปฏิบัติ” ที่สังคมยุคข๎อมูลขําวสารพูดถึงหรือให๎ความส้าคัญน๎อยกวําเรื่องของเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมตํางๆ ประเด็นด๎านจิตวิญญาณหรือ “จริยปฏิบัติ”ในบทความนี้ ศึกษาผํานพระราชนิพนธ๑ “พระบรมราโชวาท” 
“พระมหาชนก” และ “ทองแดง” อันเป็นไปตามนิยามของมนุษย๑ศาสตร๑คือวิเคราะห๑ ใครํครวญและประเมินคําผลงาน
สร๎างสรรค๑ของมนุษย๑โดยมี “ภาษา” เป็นเครื่องมือส้าคัญในการแสวงหาความรู๎ความจริงซึ่งแนบแนํนอยูํกับ “คุณคํา” นั้น 
 แนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑จาก “พระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกํบัณฑิต” ทั้ง 6 องค๑ จากการ
วิเคราะห๑แล๎วพบลักษณะเดํน 3 ประการคือ ประการแรกมนุษย์พัฒนาได้ด้วยการศึกษา เพราะการศึกษามีหน๎าที่ในการขัด
เกลาและ ถํายทอดวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนามนุษย๑ ประการตํอมามนุษย์มีเฉพาะความรู้ไม่พอต้องมีคุณธรรมก ากับ เพราะ
หากไมํมีคุณธรรมก้ากับแล๎วมนุษย๑ท่ีมีความรู๎มาก ศึกษามาดีอาจใช๎ความรู๎ไปผิดที่ผิดทางได๎ อันจะกํอผลกระทบตํอประเทศชาติ
หรือสังคมอยํางเสียหายและรุนแรงได๎ ประการสุดท๎าย มนุษย์ที่พัฒนาตนจนถึงพร้อมแล้วจะไปพัฒนาสังคมได้อย่างย่ังยืน 
         พระราชนิพนธ๑เรื่อง “พระมหาชนก” น้าเสนอการพัฒนามนุษย๑ไว๎ 2 ประการคือ การพัฒนามนุษย์ด้วยความเพียร 
และการพัฒนามนุษย์ด้วยป๎ญญา สํวนพระราชนิพนธ๑เรื่อง “ทองแดง” น้าเสนอแนวพระราชด้าริด๎านการพัฒนามนุษย๑ตําง
จาก 2 เรื่อง ที่กลําวแล๎ว กลําวคือพระราชนิพนธ๑เรื่อง “ทองแดง” เป็นเรื่องเลําเชิงสารคดีที่เน๎นเรื่องราวความจริงของ 
“ทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงในพระองค๑ แตํด๎วยกลวิธีของการแตํงโดยเฉพาะกลวิธีของการใช๎ภาษาและการใช๎ภาพพจน๑ท้าให๎
เรื่องราวของสุนัขเป็นประหนึ่งเรื่องของมนุษย๑ โดยการเทียบโยงให๎เห็น ดังนั้น “จริยปฏิบัติ” ของ “ทองแดง” ในด๎าน ความกตัญํู 
ความมีป๎ญญา ความจงรักภักดี และความวิริยะ พากเพียร และความอดทน จึงเป็นดุจ “จริยปฏิบัติ” ของมนุษย๑ไปด๎วย 
 การพัฒนามนุษย๑ด๎าน “จริยปฏิบัติ”หรือด๎าน “จิตวิญญาณ” หรือคุณงามความดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข๎ามด๎วยเหตุที่
จะอธิบายให๎เป็นรูปธรรมท้าได๎ยากและไมํกํอให๎เกิดผลตํอเรื่องปากท๎องหรือเศรษฐกิจของมนุษย๑โดยเฉพาะในสังคมป๓จจุบันที่
มุํงเน๎นการพัฒนาให๎มนุษย๑ด้ารงชีวิตด๎วยนวัตกรรมอันหลากหลาย เรื่องของ “คุณคํา” จึงถูกกดทับไว๎ อันที่จริงเรื่องคุณงาม
ความดีควรกระตุ๎นเตือนให๎มนุษย๑ส้านึกตระหนักอยูํตลอดเวลาของการมีลมหายใจ มนุษย๑ที่ด้ารงมั่นอยูํในคุณคําดังกลําวอยําง
แนบแนํนนี้ถือได๎วําได๎พัฒนาตนเองอยํางถึงพร๎อมแล๎วและจะได๎น้าความรู๎ที่มีอยูํไปพัฒนาสังคมได๎อยํางมั่นคงยั่งยืน ลักษณะ
ดังกลําวนี้เป็นไปตามแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ในพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัวภูมพิลอดุลยเดชฯ ซึ่งปรากฏให๎เห็น
มาตํอเนื่องเนินนานผํานโครงการตํางๆแม๎แตํในพระราชนิพนธ๑ตํางๆอยํางน๎อยก็ปรากฏใน พระบรมราโชวาท พระมหาชนก 
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และทองแดง จนน้าไปสูํการเป็น “ศาสตร๑พระราชาเพื่อการพัฒนามนุษย๑” อันสอดคล๎องและเชื่อมโยงกับรางวัลอันสูงสุดวําด๎วย 
“การพัฒนามนุษย๑” ที่องค๑การสหประชาชาติทูลเกล๎าฯ ถวาย” 
 “คุณคํา” อันเกิดจากแนวพระราชด้าริเพื่อการพัฒนามนุษย๑ในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ดังได๎
กลําวแล๎วนั้น ช้ีให๎เห็นวํา ไมํวําสังคมจะเปลี่ยนแปลงรุดหน๎าไปอยํางไร การพัฒนามนุษย๑ด๎าน “จิตวิญญาณ” หรือ “จริย
ปฏิบัติ” ในมิติของมนุษยศาสตร๑ยังคงมีความจ้าเป็นท่ีจะต๎องพัฒนา ควบคูํไปเสมอ ด๎วยเหตุผลดังกลําว จึงเห็นวําควรจะมีการ
สืบทอดแนวพระราชด้าริ  “ ศาสตร๑พระราชา” เพื่อการพัฒนามนุษย๑ให๎ด้ารงอยูํและมี ผลกระทบในวงกว๎างโดยเฉพาะการสืบ
ทอดในมิติของการศึกษาท้ัง 3 รูปแบบ รูปแบบแรก คือ สืบทอดผ่านการศึกษาในระบบ ในด๎านการสร๎างหลักสูตรทั้งหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไปและหลักสูตรวิชาเอก ในด๎านกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมเสริม รูปแบบต่อมา คือ 
สืบทอดผ่านการศึกษานอกระบบ ในด๎านการสร๎างหลักสูตร ซึ่งอาจเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการอบรมระยะสั้นๆ และกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งควรจัดสภาพให๎สอดคล๎องกับหลักสูตร รูปแบบสุดท้ายคือ สืบทอดผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งอาจ
ท้าได๎หลายแนวทางเชํน การท้าปูายเรียนรู๎ การจัดนิทรรศการ ตามโอกาสตํางๆ การจัดท้าข๎อมูลเกี่ยวกับการพัฒนามนุษย๑ตาม
แนวพระราชด้าริ น้าเสนอด๎วยระบบออนไลน๑ ในรูปแบบตําง ๆ ตามความทันสมัยของสื่อในยุคป๓จจุบัน 
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กระบวนการพัฒนาครูด้วยระบบหนุนน าต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี 

The Teacher Development Process Using the Coaching System for Promote 
the 21st Skills of Students in Chanthaburi 

 

อ.หฤทัย อนุสสรราชกิจ*  อ.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร**  อ.พรสวัสดิ์  ศิรศาตนันท๑*** 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค๑ยํอย เพื่อ 1) ศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวําง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎นสังกัด และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น ในการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง 2) พัฒนา
ระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และศึกษาการจัดการเรียนรู๎ของครู ในด๎านความรู๎ เจตคติ 
และทักษะในการจัดการเรียนรู๎ของครู จากการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง และ 3) เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง หนํวยงานที่เข๎ารํวมการวิจัย คือ 
ส้านักงานเขตพื้นท่ีประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 ส้านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 17 และสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก จ้านวน 
11 แหํง และสถานศึกษามัธยมศึกษาจ้านวน 4 แหํง การด้าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช๎กระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ แตํละวงรอบมีการด้าเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาข๎อมูลพื้นฐาน (ในวงรอบที่ 1) และปรับปรุงแนวทางการด้าเนินงาน 
(ในวงรอบที่ 2)  2) ด้าเนินงานพัฒนาครู 3) ติดตามและประเมินผล และ 4) การสะท๎อนผลการเรียนรู๎  
 ผลการวิจัยพบวํา 
  กระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องของจังหวัดจันทบุรีที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการที่ตั้งอยูํบนความ
เชื่อพื้นฐาน หลักการและวิธีการของการหนุนน้าตํอเนื่อง น้าไปสูํการออกแบบกระบวนการด้าเนินงานหนุนน้าตํอเนื่อง และมี
องค๑ประกอบท่ีส้าคัญ คือ บุคลากรจากหนํวยงานหลัก 2 หนํวยงาน คือ 1) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี และ 2) 
บุคลากรจากส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1  และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17  
มีการด้าเนินงานโดยการแบํงกลุํมการโค๎ชเป็น 6 กลุํม คือ 1) ระดับประถมศึกษา จ้านวน 4 กลุํม และ 2) ระดับมัธยมศึกษา 
จ้านวน 2 กลุํม แตํละกลุํมมีขั้นตอนการท้างานหลัก คือ 1) การวางแผนและการเตรียมการกํอนการหนุนน้าตํอเนื่อง 2) การ
ด้าเนินการหนุนน้าตํอเนื่อง และ 3) การด้าเนินการหลังการหนุนน้าตํอเนื่อง  ซึ่งในแตํละขั้นตอน แตํละสายการโค๎ชจะใช๎วิธีการ 
และเทคนิคการหนุนน้าตํอเนื่องที่แตกตํางกันไป ข้ึนอยูํกับบริบทของโรงเรียน ครู และสาระวิชาที่รับการหนุนน้าตํอเนื่อง 
  ค าส าคัญ:  กระบวนการหนุนน้าตํอเนื่อง  การพัฒนาครู  ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
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Abstract 
 

 The main purpose of this research was to develop the Teacher Development Process using the 
coaching system for promote the 21st century skills of students in Chanthaburi. The purpose was be 
divided in 3 items ; 1) to study the contexts of the co-operation between schools the educational service area offices 
and university 2) to develop the coaching system for promote the 21st century skills of students and to study 
the learning organization  of teachers in terms of the knowledge, attitude and skills that resulted by the Teacher 
Development Process using the coaching system and  3) to develop the 21st century skills of the students. The 
research participants were from the Chanthaburi primary educational service area office 1, the Secondary 
educational service area office 17, the 11 primary schools, the 4 secondary schools and Faculty of education Rambhai 
Barni Rajabhat university. This study was a research and development using the action research that consisted 
of two cycles. The operations of each cycle consisted 4 steps ; (1) studying the basic contexts in the 1st cycle 
and improve the operations in the 2nd cycle (2) operation the teacher development process (3) evaluation the 
teacher development process and (4) learning reflection. 
 The findings were as follows:  
 The Teacher Development Process using the coaching system was based on believes, principles 
and methods of coaching. There contains the personal of the 2 main organizations ;  the researcher from 
the university and the personals from the educational service office in Chanthaburi. The management was 
set in the 6 coaching teams ; 4 teams for the primary school and  2 teams for the secondary school. Each 
teams was operated in 3 steps ; 1) pre-coaching 2) coaching and 3) post-coaching. The coaching methods 
was difference by the schools contexts, the subjects and the teachers. The values from the process were 
occurred in teachers and students.  
  Key words: coaching, teacher development, the 21st century skills 
 
บทน า 
 ครูเป็นบุคคลที่มีความส้าคัญอยํางยิ่ง จนอาจกลําวได๎วําเป็นหัวใจ หรือฟ๓นเฟืองส้าคัญของกระบวนการจัดการศึกษา 
เนื่องจากครูเป็นผู๎ที่มีหน๎าที่ในการจัดการเรียนการสอน สํงผลโดยตรงตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน คุณสมบัติของครูจึงเป็นตัวแปร
ส้าคัญที่สามารถท้านายหรือคาดหมายคุณภาพของผู๎เรียนโดยตรง การพัฒนาครูโดยทั่วไป มักใช๎วิธีการประชุมอบรมซึ่งสามารถ
พัฒนาครูจ้านวนมากภายในเวลาอันสั้น เตรียมการและด้าเนินการงําย แตํไมํสํงผลให๎ครูเปลี่ยนแปลงการสอน วิธีการพัฒนาครูที่
เน๎นเชิงปริมาณ ไมํได๎ใช๎ข๎อมูลบริบท ความต๎องการ หรือป๓ญหาที่แท๎จริงของครู เป็นจุดอํอนของการด้าเนินการพัฒนาครู ที่มี
เปูาหมายพัฒนาครูให๎สามารถปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน เช่ือมโยงความรู๎ ทักษะที่มีอยูํไปสูํการปฏิบัติจริงในช้ันเรียน และสํงผล
ตํอไปยังคุณภาพของนักเรียน  
 การชี้แนะ (Coaching) เป็นกระบวนการแนะน้า การสอนงานแบบรายบุคคลเพื่อพัฒนา ทั้งทางด๎านความรู๎ ทักษะและ
ความสามารถในการท้างาน (Blanchard and Thacker. 2004) กระบวนการนี้จะชํวยให๎บุคคลได๎บรรลุเปูาหมายการท้างานใน
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ระดับที่สูงขึ้นกวําที่เป็นอยูํ สร๎างให๎บุคคลมีความเข๎มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเป็นผลตํอการท้างานที่จะตามมา 
(Mink, Owen and Mink. 1993 ) นับได๎วํา การช้ีแนะ (Coaching) นําจะเป็นวิธีการในการพัฒนาครูได๎อยํางมีประโยชน๑สูงสุด 
ระบบการช้ีแนะ ได๎ถูกน้ามาใช๎ควบคูํกับระบบพี่เลี้ยง โดยมีความเช่ือพื้นฐานวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาได๎ การเรียนรู๎เกิด
จากการเรียนรู๎รํวมกัน และเกิดจากการลงมือปฏิบัติ ในปี 2555 ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รํวมมือกับส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ศึกษาระบบการช้ีแนะภายใต๎โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขํายเชิงพื้นที่เพื่อหนุน
เสริมการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและเยาวชน มีข๎อค๎นพบที่ส้าคัญคือ การหนุนเสริมคุณภาพครูเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู๎
ของนักเรียนด๎วยระบบช้ีแนะ (coaching) ครู แทนการอบรมอยํางเดียว สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงที่ตัวครูทั้งในด๎านเจตคติและ
คํานิยมตํอวิชาชีพครู พฤติกรรมในกระบวนการเรียนการสอนและศักยภาพในการสร๎างนวัตกรรม ทั้งนี้การหนุนน้าการพัฒนา
คุณภาพครูจะเป็น การเปลี่ยนแปลง (Change agent) ที่น้าไปสูํคุณภาพการเรียนรู๎ของนักเรียนเพื่อให๎ได๎ทั้งความรู๎พื้นฐานและ
ทักษะที่จ้าเป็นเพื่อการด้ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การช้ีแนะ (coaching) ตํอมามีการปรับค้าเรียกเป็นระบบหนุนน้าตํอเนื่อง 
(Teacher Coaching) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี เป็นสถาบันที่ผลิตครูผู๎สอนให๎กับสังคม ทีมผู๎วิจัยในฐานะคณาจารย๑คณะครุศาสตร๑ จึงมี
แนวคิดในเชิงสร๎างสรรค๑ที่จะรํวมมือกับหนํวยงานการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในท๎องถิ่น คือ ส้านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 เพื่อศึกษาแนวทางและค๎นหา
รูปแบบกระบวนการการพัฒนาครูและการจัดการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดจันทบุรี ให๎สามารถพัฒนาทักษะการด้ารงชีวิต
ของนักเรียนสอดคล๎องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความต๎องการของโรงเรียน โดยใ ช๎กระบวนการ
หนุนน้าอยํางตํอเนื่องที่มีการวางแผนและออกแบบโปรแกรมการพัฒนาครูในรูปแบบการรํวมมือกัน ระหวํางอาจารย๑ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี ผู๎บริหาร บุคลากร ศึกษานิเทศก๑ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครู
ต๎นแบบ และภาคีเครือขํายในพื้นที่ ทั้งนี้ผลของการวิจัยจะน้าไปสูํการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งนักเรียนและครู ให๎มีคุณลักษณะ
ของบุคคลในศตวรรษที่ 21 การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของครูและโรงเรียนตรงตามเปูาประสงค๑ที่ต๎องการ สอดคล๎อง
กับวิถีชีวิตของสังคม ชุมชน ในท๎องถิ่นและสังคมโลก ทั้งในป๓จจุบันและอนาคต   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 วัตถุประสงค๑หลักเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค๑ยํอยดังนี้  
 1. ศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎นสังกัด และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น ใน
การพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง  
 2. พัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน และศึกษาการเรียนรู๎ของครูในด๎าน
ความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎ของครู จากการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง  
 3. เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง  
 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 116 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
 1. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 1 จ้านวน 11 โรงเรียน เป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก ได๎เข๎ารํวมโดยความสมัครใจ และผู๎บริหารมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนาครูในสถานศึกษาของตนเอง 
 2. สถานศึกษาสังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จ้านวน 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน และขนาดกลาง 3 โรงเรียน ซึ่งทั้งหมดเข๎ารํวมโดยความสมัครใจ และผู๎บริหารมีความมุํงมั่นที่จะพัฒนา
ครูในสถานศึกษาของตนเอง 
 ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย  ประกอบด๎วยรองผู๎อา้นวยการส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ้านวน 5 คน ศึกษานิเทศก๑ 
จ้านวน 10 คน  ผู๎อ้านวยการโรงเรียน และรองผู๎อ้านวยการโรงเรียน จ้านวน 18 คน และครูผู๎มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ (เฉพาะสายมัธยมศึกษา) จ้านวน 3 คน  
 แนวทางการด าเนินงานวิจัย  การด้าเนินงานการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาโดยใช๎กระบวนการวิจัย         
เชิงปฏิบัติการ 2 วงรอบ แตํละวงรอบใช๎เวลา 1 ภาคเรียน จากนั้นน้าไปสูํการถอดบทเรียนที่จะได๎ความรู๎ โดยใช๎เวลาของการวิจัย
ทั้งสิ้น 2 ภาคเรียน โดยในแตํละวงรอบประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผนรํวมกัน 2) การปฏิบัติงานรํวมกัน 3) การ
ติดตามและประเมินผลรํวมกัน และ 4) การคิดและไตรํตรองรํวมกัน เมื่อครบวงรอบผู๎วิจัยท้าการทบทวนและปรับปรุง ในวงรอบที่ 2 
เมื่อด้าเนินการครบท้ัง 2 วงรอบ นักวิจัยด้าเนินการถอดประสบการณ๑ออกมาเป็นระบบในฐานของกรอบแนวคิด ดังนี ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลใช๎วิธีการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเก็บข๎อมูล 3 วิธี คือ ศึกษาเอกสาร สัมภาษณ๑แบบไมํมีโครงสร๎าง 
และสังเกตแบบมีสํวนรํวม  ด้าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา และตรวจสอบความถูกต๎องของข๎อมูล โดยการ
ตรวจสอบแบบสามเส๎า 

 
ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ได๎สรุปผล เพื่อตอบค้าถามวัตถุประสงค๑การวิจัยหลัก และวัตถุประสงค๑ยํอย โดยแบํงผลการวิจัยเป็น  
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน  และตอนที่ 2 
ประกอบด๎วย 3 ประเด็น คือ 1) ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎น
สังกัด และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น 2) ผลการเรียนรู๎ของครูในด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎จากการพัฒนา
ครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง และ 3) ผลการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
พบวํากระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเป็นกระบวนการที่น้ากรอบแนวคิดในการท้างานการหนุนน้าตํอเนื่อง 
(coaching) มาปรับใช๎ โดยตั้งอยูํบนความเช่ือพื้นฐาน หลักการและวิธีการของการหนุนน้าตํอเนื่อง น้าไปสูํการออกแบบ
กระบวนการด้าเนินงานหนุนน้าตํอเนื่อง และมีองค๑ประกอบที่ส้าคัญ คือ บุคลากรจากหนํวยงานหลัก 2 หนํวยงาน คือ 1) 
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี ท้าหน๎าที่สนับสนุนองค๑ความรู๎ทางวิชาการ แนะน้าการวางแผนการด้าเนินงาน 
และติดตามการด้าเนินงานการหนุนน้าตํอเนื่อง และ 2) บุคลากรจากส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1  
และส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ท้าหน๎าที่วางแผน จัดระบบการท้างาน หนุนน้าตํอเนื่องในโรงเรียน และ
ติดตามประเมินผล 
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 การด้าเนินงานการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัด
จันทบุรี มีการด้าเนินงานท่ีออกแบบการท้างาน โดยการแบํงกลุํมการโค๎ชเป็น 6 กลุํม ขั้นตอนการท้างานของกลุํมการโค๎ชแตํละ
กลุํม มีขั้นตอนหลักการท้างานแบบเดียวกันคือ 1) การวางแผนและการเตรียมการกํอนการหนุนน้าตํอเนื่อง (Pre-coaching) 2) 
การด้าเนินการหนุนน้าตํอเนื่อง (coaching) และ 3) การด้าเนินการหลังการหนุนน้าตํอเนื่อง (Post-coaching) ซึ่งในแตํละ
ขั้นตอนแตํละสายการโค๎ชจะใช๎วิธีการ และเทคนิคการหนุนน้าตํอเนื่องที่แตกตํางกันไป ขึ้นอยูํกับบริบทของโรงเรียน ครู และ
สาระวิชาที่รับการหนุนน้าตํอเนื่องนั้นๆ โดยขั้นตอนการท้างานท้ังหมดจะมีการด้าเนินการเป็น 2 วงรอบ ตามภาคการศึกษา 
  สรุปรูปแบบการหนุนน้าตํอเนื่องของจังหวัดจันทบุรี เป็นแผนภาพ ได๎ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ตอนที่ 2 ผลการวิจัยมี 3 ประเด็น ดังนี้  
 1. ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎นสังกัด และมหาวิทยาลัยใน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง โดยน้าเสนอในประเด็นความรํวมมือ และความสัมพันธ๑ ใน 3 ระยะการ
ท้างาน ดังนี ้
  1.1  กํอนด้าเนินการวิจัย 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหนํวยงานที่มีความสัมพันธ๑และความรํวมมือทั้งใน
แนวดิ่งและแนวระนาบ กลําวคือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหนํวยงานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทั้ง 2 หนํวยงาน
ตํางมีความสัมพันธ๑กัน มีความรู๎จัก คุ๎นเคย มีความชํวยเหลือ และการมีสํวนรํวมในการพัฒนาครูอยํางชัดเจน ในสํวนของ
สถาบันการศึกษา มีวัตถุประสงค๑หลักคือการผลิตครูเข๎าสูํวงวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความสัมพันธ๑กับสถานศึกษา
และเขตพื้นท่ีในลักษณะของการจัดการศึกษา การประชุม การอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู  
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  1.2  ระหวํางการด้าเนินการวิจัย 
    สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ๑และความรํวมมือสูงกวําเดิม 
บุคลากรได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แนวคิด ประสบการณ๑ และความรู๎อยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต
พื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย ยังได๎มีการลงนามความรํวมมือในการพัฒนาศักยภาพครูรํวมกัน   
  1.3  หลังการด้าเนินการวิจัย  
   สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตพื้นที่การศึกษา และมหาวิทยาลัย ยังคงมีความสัมพันธ๑และความรํวมมือตํอกัน 
การติดตํอประสานงานระหวํางมหาวิทยาลัยและเขตพื้นที่การศึกษา มีความเป็นกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้น เขตพื้นที่การศึกษา น้าแนวคิด
ของการโค๎ชไปใช๎ในการพัฒนาศักยภาพครู และมีการน้าแนวคิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ไปใช๎ในการพัฒนาครู พัฒนานักเรียน 
อยํางตํอเนื่อง ตํอไป 
 2.  ผลการเรียนรู๎ของครูในด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจดัการเรยีนรู๎จากการพัฒนาครดู๎วยระบบหนุนน้า
ตํอเนื่อง 
  ผลการวิเคราะห๑ความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎ของครู จากการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้า
ตํอเนื่อง ครูได๎พัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองใน 3 ด๎าน ดังน้ี  
  2.1 พัฒนาความรู๎ความเข๎าใจ  โดยเกิดความรู๎ความเข๎าใจใน  2 ประเด็น คือ  
   2.1.1 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับทักษะที่จ้าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
   2.1.2 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู๎ซึ่งจะน้าไปสูํการเกิดทักษะที่จ้าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 
  2.2 พัฒนาเจตคติที่ดี โดยเกิดเจตคติที่ดี ใน 2 ลักษณะ คือ  
   2.2.1 เจตคติที่ตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
   2.2.2 เจตคติที่ดีตํอการโค๎ช 
  2.3 พัฒนาทักษะ โดยเกิดการพัฒนาทักษะที่ส้าคัญ 2 ลักษณะ คือ  
   2.3.1 ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  
   2.3.2 ทักษะการพัฒนาตนเอง  
 3.  ผลการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน 
   ผลการวิเคราะห๑ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน จากการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง พบวํานักเรียน
เกิดทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะ คือ 
  3.1 ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม  
  3.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
  3.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ  
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน
ในจังหวัดจันทบุรี ครั้งนี้ด้าเนินการด๎วยวิธีวิจัยและพัฒนา โดยใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีวัตถุประสงค๑
หลักเพื่อพัฒนากระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัด
จันทบุรี และมีวัตถุประสงค๑ยํอย ดังนี้ 1) ศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎นสังกัด และ
มหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น ในการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง 2) พัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํง
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน และศึกษาการเรียนรู๎ของครูในด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎ของครู จากการ
พัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง 3) เพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี โดยกระบวนการ พัฒนา
ครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง  
  การวิจัยครั้งนี้ ได๎สรุปผลการวิจัย เพื่อตอบค้าถามวัตถุประสงค๑การวิจัยหลัก และวัตถุประสงค๑ยํอย โดยแบํง
ผลการวิจัยเป็น  2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน 
และตอนที่ 2 ประกอบด๎วย 3 ประเด็น คือ 1) ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หนํวยงานต๎นสังกัด และมหาวิทยาลัยในท๎องถิ่น 2) ผลการเรียนรู๎ของครูในด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจัดการเรียนรู๎
จากการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง และ 3) ผลการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียน สรุปดังนี้ 
 ตอนที่ 1  รูปแบบการหนุนน าต่อเนื่องที่พัฒนาขึ้น แบ่งเป็นรูปแบบ 2 ระดับ คือ  
     1. รูปแบบการหนุนน้าตํอเนื่องของกลุํมโค๎ชระดับกลุํม  เป็นรูปแบบที่เกิดจากการสังเคราะห๑การท้างานของโค๎ชแตํ
ละกลุํม ขั้นตอนการท้างานของกลุํมการโค๎ชแตํละกลุํม มีขั้นตอนหลักการท้างานแบบเดียวกันคือ 1) การวางแผนและการ
เตรียมการกํอนการหนุนน้าตํอเนื่อง (Pre-coaching) 2) การด้าเนินการหนุนน้าตํอเนื่อง (coaching) และ 3) การด้าเนินการ
หลังการหนุนน้าตํอเนื่อง (Post-coaching) 
  2. รูปแบบการพัฒนาระบบหนุนน้าตํอเนื่องของจังหวัดจันทบุรี 
   สรุปวํากระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเป็นกระบวนการที่น้ากรอบแนวคิดในการท้างานการ
หนุนน้าตํอเนื่อง (coaching) มาปรับใช๎ โดยตั้งอยูํบนความเชื่อพื้นฐาน หลักการและวิธีการของการหนุนน้าตํอเนื่อง น้าไปสูํการ
ออกแบบกระบวนการด้าเนินงานหนุนน้าตํอเนื่อง และมีองค๑ประกอบท่ีส้าคัญ คือ บุคลากรจากหนํวยงานหลัก 2 หนํวยงาน คือ 
1) นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี และ 2) บุคลากรจากส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1  
และส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
 ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจัยใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาบริบทพื้นฐานของความรํวมมือระหวํางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หนํวยงานต๎นสังกัด และมหาวิทยาลัยใน
ท๎องถิ่น ในการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง โดยน้าเสนอในประเด็นความรํวมมือ และความสัมพันธ๑ ใน 3 ระยะการท้างาน 
 2. ผลการเรียนรู๎ของครูในด๎านความรู๎ เจตคติ และทักษะในการจดัการเรยีนรู๎ 
 3. ผลการพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน ใน 3 ทักษะ คือ ทักษะด๎านการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ  
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่เกิดขึ้นมีประเด็นส้าคัญที่ผู๎วิจัยน้ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1.  แนวคิด หลักการ และวิธีการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนือ่ง 
      แนวคิดการหนุนน้าตํอเนื่อง (coaching) ให๎ความส้าคัญกับหลักการสร๎างความสัมพันธ๑และการไว๎วางใจ ใน
กระบวนการพัฒนาครูที่ด้าเนินการนั้น มีบุคลากรจากหลายหนํวยงานเข๎ามาเกี่ยวข๎อง และท้างานรํวมกัน การหนุนน้าตํอเนื่อง
ให๎ความ ส้าคัญกับความเช่ือถือและไว๎วางใจของครูที่มีตํอผู๎หนุนน้าตํอเนื่อง (กลุํมโค๎ช) ซึ่งมีสํวนส้าคัญที่ท้าให๎การด้าเนินการหนุน
น้าตํอเนื่องเป็นไปอยํางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (เฉลิมชัย พันธ๑เลิศ, 2549) ดังนั้นในการด้าเนินกระบวนการจึงให๎เวลากับ
กลุํมโค๎ชและครูในการสร๎างสัมพันธภาพและความไว๎วางใจซึ่งกันและกัน ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งวิธีการทั้งหมดต๎องใช๎การ
ด้าเนินการความสม่้าเสมอและใช๎เวลาพอสมควรกวําครูจะเกิดความไว๎วางใจ และพร๎อมเปิดใจรับการหนุนน้าอยํางเต็มที่ 
 2. กระบวนการท้างานพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัด
จันทบุรี มีข๎อค๎นพบที่เป็นเง่ือนไขส้าคัญตํอความส้าเร็จ คือ  
     การให๎ความส้าคัญกับบทบาทการท้างานของบุคคลที่เกี่ยวข๎อง และการจัดกลุํมโค๎ช ซึ่งเป็นให๎ความส้าคัญกับการ
เรียนรู๎ที่เกิดจากการเรียนรู๎รํวมกัน ทั้งผู๎หนุนน้าตํอเนื่อง (กลุํมโค๎ช) และครูที่ได๎รับการหนุนน้าตํอเนื่อง ต๎องมีการท้างานรํวมกัน
อยํางใกล๎ชิด การได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน น้าไปสูํวิถีทางของการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ของครูได๎ชัดเจน มี
การประสานความรู๎ที่ตํางฝุายเข๎าใจตํางกัน กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันท้าให๎เห็นวํา เราสามารถเรียนรู๎จากกันและกันได๎   
 3. คุณคําที่เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่อง 
  3.1 คุณคําในตัวครู พบวํา ครูได๎พัฒนาตนเองใน 3 ด๎าน คือ 1) ด๎านความรู๎ ในเรื่องทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 และ
การออกแบบการจัดการเรียนรู๎ 2) ด๎านเจตคติเชิงบวกตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ๎และการโค๎ช และ 3) ด๎านทักษะการจัดการ
เรียนรู๎ ทักษะการพัฒนาตนเอง ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงการที่ครูสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได๎ด๎วยตนเอง สามารถก้ากับ
ตนเอง (self-directed) ได๎ สอดคล๎องกับ เฉลิมชัย พันธ๑เลิศ (2549) ที่ได๎กลําวถึง การเสริมพลังอ้านาจไมํใชํการมอบอ้านาจ
แบบมีผู๎ให๎และผู๎รับ หากแตํครูต๎องค๎นพบพลังในตัวเองด๎วยตนเอง โดยผู๎หนุนน้าตํอเนื่องเป็นผู๎ชํวยเหลือ สนับสนุนให๎ครูได๎พบ
พลังนั้น กระบวนการหนุนน้าตํอเนื่องจึงขึ้นอยูํกับพื้นฐานของครูแตํละคน การหนุนน้าตํอเนื่องพัฒนาไปตามศักยภาพและ
เปูาหมายในการพัฒนาของครูแตํละคน 
  3.2 คุณคําที่เกิดกับผู๎เรียน พบวํา เมื่อครูได๎ผําน กระบวนการแล๎ว เกิดการเรียนรู๎และปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนรู๎ของตนเอง สํงผลถึงการเรียนรู๎ของนักเรียนที่ครูสอน โดยนักเรียนได๎พัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในทักษะด๎านการเรียนรู๎
และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ ทั้งหมดเป็นทักษะที่จะเป็นตัวก้าหนดความพร๎อม
ของนักเรียนในการเข๎าสูํการท้างานซึ่งมีความซับซ๎อนในโลกป๓จจุบัน และเป็นทักษะที่เป็นตัวขับเคลื่อนสภาพสังคมแวดล๎อมในยุค
ป๓จจุบัน (วิจารณ๑ พานิช, 2555) กระบวนการพัฒนาครูที่ด้าเนินการมามีชํวงเวลาการท้าวิจัยอยํางจ้ากัด สํงผลให๎ผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียนไมํเดํนชัด จ้าเป็นต๎องใช๎เวลาในการก้ากับ และติดตามอยํางตํอเนื่อง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข๎อเสนอแนะการน้าผลวิจัยไปใช๎ 
 1. กระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในจังหวัด
จันทบุรีที่พัฒนาขึ้นนี้ ให๎ความส้าคัญกับการพัฒนาครูโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน  จึงควรมีการขยายผลโดยการน้าไปใช๎ใน
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สถานศึกษาหรือ ส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแหํงอื่น ๆ โดยปรับใช๎ให๎เหมาะกับความต๎องการและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
เป็นส้าคัญ 
 2. การพัฒนาครูและโค๎ชให๎ประสบความส้าเร็จนั้น จ้าเป็นต๎องพัฒนาจากความรู๎สึกภายในของบุคคล การสร๎าง
ความสัมพันธ๑ ความเป็นกัลยาณมิตร และความปรารถนาดีซึ่งกันและกัน รวมถึงการคลายการยึดมั่นในตนเองลง เพื่อให๎สามารถ
เข๎าใจและยอมรับผู๎อื่นที่ท้างานด๎วย กระบวนการจิตตป๓ญญาเป็นหนทางหนึ่งที่ชํวยสร๎างสิ่ งเหลํานี้ให๎เกิดขึ้นได๎เป็นอยํางดี     
จึงควรมีการบูรณาการกระบวนการจิตตป๓ญญาเข๎าไปในกระบวนการท้างานด๎วย 
 3. บทบาทของบุคลากรจากส้าหนังงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นสิ่งส้าคัญที่จะชํวยให๎การหนุนน้าตํอเนื่องเป็นไปได๎
ด๎วยดี คือ รองผู๎อ้านวยการเขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก๑ จึงควรสนับสนุนและพัฒนากลไกการท้างานด๎านการสํงเสริมงานวิชาการ
ของบุคลากรจากส้านักงานเขตพื้นที่ให๎มากขึ้น จะเป็นป๓จจัยที่ชํวยให๎เกิดการพัฒนาครูและการจัดการศึกษาในพื้นที่ได๎ 
 ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 การวิจัย กระบวนการพัฒนาครูด๎วยระบบหนุนน้าตํอเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนใน
จังหวัดจันทบุรี ด้าเนินการวิจัยด๎วยวิธีวิจัยและพัฒนา โดยใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) ซึ่งคาดหวัง
ผลการวิจัยที่เป็นผลจากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนท่ี การพัฒนาครูที่จะสํงผลถึงการพัฒนาผู๎เรียนที่เกิดจากการเรียนรู๎ของครูนั้น 
ต๎องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน และตํอเนื่องมากกวํา 1 ปีการศึกษา ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ในชํวงเริ่มต๎นมุํงเน๎นการพัฒนาโค๎ช จนถึง
การพัฒนาครู จึงอาจจะไมํเห็นผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนที่เกิดจากการเรียนรู๎ของครูมากนัก จึงควรมีการศึกษาวิจัยอยํางตํอเนื่องตํอไป 
 

บรรณานุกรม 
เฉลิมชัย พันธ๑เลิศ. 2549. การพัฒนากระบวนการเสริมสมรรถภาพการชี้แนะของนักวชิาการพ่ีเลี้ยง โดยใช้การเรียนรู้แบบ 
  เน้นประสบการณ์ในการอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตร๑ดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา 
  หลักสตูรและการสอน คณะครศุาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
วิจารณ๑  พานิช. 2555. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ๑. 
Blanchard, P.N. and Thacker, J.W. 2004. Effective training : System, strategies and  practices. Upper  
  Saddle River : Pearson Prentice Hall. 
Mink, O.G., Owen, K.Q. and Mink, B.P. 1993.  Developing high-performance people : 
 The art of coaching. Reading, Massachusetts: Addison – Wesley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 122 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

กลยุทธก์ารตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

The Sustainable Marketing Strategies of Small and Medium Enterprise (SME) 
in Accordance to Sufficiency Economy Philosophy 

 

ชัยวิชญ๑ มํวงหมี*  อ.รัชนก ป๓ญญาสุพัฒน ๑*  ผศ.ดร.นฤมล สุํนสวัสดิ*์ 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) วิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม 
ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                  
2) วิเคราะห๑อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสํงผลตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 3) ค๎นหากลยุทธ๑
การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยตัวอยํางที่ศึกษา จ้านวน 420 
ตัวอยําง สถิติที่ใช๎วเิคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห๑อิทธิพลเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห๑
โมเดลสมการโครงสร๎าง  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) องค๑ประกอบเชิงยืนยันป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs มีคําน้้าหนักองค๑ประกอบด๎านภาวะผู๎น้า มากที่สุด ป๓จจัย

ด๎านสภาพแวดล๎อม มีคําน้้าหนักองค๑ประกอบด๎านเศรษฐกิจมากที่สุด ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีคําน้้าหนักองค๑ประกอบด๎านผลิตภัณฑ๑มากท่ีสุด และ ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคําน้้าหนักองค๑ประกอบด๎านลูกค๎าเพิ่ม มากท่ีสุด  

2) อิทธพิลเชิงทางตรงและทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวํา ด๎าน
ผู๎บริหารธุรกิจ SMEs มีอิทธิพลทางตรงสูงตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยูํในเกณฑ๑ดี
และมีอิทธิพลทางอ๎อมสูงมากโดยผํานป๓จจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพลรวมสูงมาก สํวน
ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลทางตรงต่้าตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพล
ทางอ๎อมต่้าผํานป๓จจัยการตลาดที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีอิทธิพลรวมต่้า  

3) โมเดลสมการโครงสร๎างมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ในเกณฑ๑ดีมาก โดยมีคํา (χ2 = 245.50, df = 220, 

χ2/df =1.11,  P = 0.13, RMSEA = 0.01) 
  ค าส าคัญ: กลยุทธ๑การตลาด  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจ SMEs  

 
 
 
 
 
 

 
*อาจารย๑ประจ้าสาขาวิชาการประกอบการธุรกจิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฎบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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Abstract 
 

This research aims to 1) analyze the Confirmatory factors of the four latent variables of the 
factors of executives SMEs, the environmental factors, the marketing strategies factors in accordance to 
sufficiency economy philosophy, and the achievement of SMEs related to the sufficiency economy 
philosophy 2) analyze both direct and indirect effects of the factors of executives SMEs, the 
environmental factors, the marketing strategies factors in accordance to sufficiency economy philosophy 
those affect to the achievement of SMEs related to the sufficiency economy philosophy and 3) find the  
sustainable marketing strategies of Small and Medium Enterprise (SME) in accordance to sufficiency 
economy philosophy. The samples collected were 420. The data were analyzed by confirmatory factor 
analysis, path analysis and structural equation modeling (SEMs) 

The research revealed that:  
1) confirmatory factors analysis implied that leadership was the most important factor in the 

factors of executives SMEs, economic in the environmental factors, products in factors of the marketing 
strategies factors in accordance to sufficiency economy philosophy, customers in the achievement of 
SMEs related to the sufficiency economy philosophy  

2) the analysis of effects found that the factors of executives SMEs has high and direct effect to 
the achievement of SMEs related to the sufficiency economy philosophy and indirect effect through the 
marketing strategies factors in accordance to sufficiency economy philosophy, Environmental factors 
directly affect the achievement of SMEs related to the sufficiency economy philosophy and also indirectly 
through the marketing strategies factors in accordance to sufficiency economy philosophy in low level  

3) the constructed model corresponded with the empirical evidence of all variables (χ2 = 245.50, 

df = 220, χ2/df =1.11, P = 0.13, RMSEA = 0.01) 
Key words: the marketing strategies, Sufficiency Economy Philosophy, SMEs 

 

บทน า 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชด้ารัส

ช้ีแนะแนว โดยมีแนวคิดที่ตั้งอยูํบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมํประมาท และค้านึงถึงความพอประมาณ ใน
ขณะเดียวกันก็ต๎องมีเหตุผลในการกระท้าและมีการสร๎างภูมิคุ๎มกันที่ดีในตัวคือ มีการเตรียมตัวให๎พร๎อมที่จะรับผลกระทบจาก
ความเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยความรู๎ ความรอบคอบ และคุณธรรม (ส้านักงาน กปร., 2553) กอปร
กับป๓จจุบันภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลกเกิดการชะลอตัวหรือบางประเทศอาจจะก้าลังอยูํในชํวงเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งทุกประเทศจึงให๎
ความส้าคัญกับภาคธุรกิจ เพราะเป็นกงจักรส้าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ (ฐิติรัตน๑ มีมาก และคณะ, 2552) เนื่องจากธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยํอม (SMEs) จะมีสํวนชํวยในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ควรสํงเสริมและสนับสนุน เพราะมีโอกาส
ในการเจริญเติบโตสูง ควรมีการน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต๑โดยเฉพาะกลยุทธ๑การตลาด เพราะสามารถให๎



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 124 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ความเชื่อมั่นวําจะเป็นแนวทางเพื่อให๎ธุรกิจฝุาวิกฤตท้าให๎ธุรกิจอยูํรอดและยั่งยืนได๎ จึงได๎รับความสนใจจากรัฐบาล ในฐานะที่
เป็นกลไกส้าคัญในการแก๎ป๓ญหาระดับโครงสร๎างของธุรกิจ SMEs ของประเทศ อยํางไรก็ตามธุรกิจ SMEs ก็จะยังมีป๓ญหาด๎าน
กลยุทธ๑การตลาด (อภิชัย พันธเสน, 2546, น.10) เป็นเพราะวําผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ยังขาดความรู๎เรื่องการตลาด
ภายในประเทศและตลาดตํางประเทศ ซึ่งสํวนใหญํธุรกิจ SMEs ไมํได๎ท้าการตลาดเองหรือมีบริษัทในเครือท้าการตลาดให๎ 
(เอื้อมพร เธียรหิรัญ, 2552 หน๎า 23) และยังขาดหนํวยงานการตลาดที่มีความพร๎อมด๎านบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเป็น
อยํางดี ท้าให๎การด้าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เกิดป๓ญหาและอุปสรรค ที่ส้าคัญผู๎ประกอบการเองขาดทักษะดา๎น
กลยุทธ๑การตลาด ไมํสามารถสร๎างคุณคําที่เป็นเอกลักษณ๑ให๎แกํผลิตภัณฑ๑ของตนเอง และไมํสามารถหาตลาดส้าหรับผลิตภัณฑ๑
ของตนเองได๎จึงต๎องอยูํภายใต๎ชื่อธุรกิจอื่น ท้าให๎เสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญํ ซึ่งการตลาดเป็นป๓ญหาส้าคัญของธุรกิจ SMEs จึง
จ้าเป็นต๎องท้าการวิจัยธุรกิจ SMEs ด๎านกลยุทธ๑การตลาด (Kotler & Keller, 2014) โดยน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต๑ในการบริหารกลยุทธ๑การตลาด ข๎อค๎นพบจะเป็นต๎นแบบที่ธุรกิจเติบโตอยํางยั่งยืน สมดุล เพื่อพัฒนาด๎านคุณภาพ
การตลาดอยํางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
 จากป๓ญหาและแนวคิดดังกลําวข๎างต๎น จึงเป็นที่มาของงานวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึง ป๓จจัยผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัย
สภาพแวดล๎อม ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาด SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู๎วิจัยน้าผลประโยชน๑ของงานวิจัยวางแผนด๎านกลยุทธ๑การตลาดส้าหรับธุรกิจ  SMEs ให๎มี
ความยั่งยืนสามารถแขํงขันกับตลาดโลกได๎ จึงก้าหนดวัตถุประสงค๑ของการวิจัย ดังน้ี  
 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1.  เพื่อวิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพื่อวิเคราะห๑อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม ป๓จจัยกลยุทธ๑

การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสํงผลตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  เพื่อค๎นหากลยุทธ๑การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา ผู๎วิจัยก้าหนดขนาดกลุํมตัวอยําง 20 เทํา ของตัวแปร ซึ่งการวิจัยในครั้งน้ีมีจ้านวนตัวแปรทั้งสิ้น 21 

ตัวแปร ซึ่งสามารถค้านวณขนาดกลุํมตัวอยํางขั้นต่้าเทํากับ 420  ตัวอยําง  โดยท้าวิจัยตั้งแตํ พฤษภาคม 2559 ถึง เดือน
สิงหาคม 2559 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยนี้ได๎แกํ แบบสอบถาม ผํานผู๎ทรงคุณวุฒิจ้านวน 5 ทําน โดยใช๎เทคนิค IOC และได๎
ทดลองใช๎แบบสอบถาม จ้านวน 30 คน ได๎ความเช่ือมั่น 0.960 โดย จึงได๎น้าแบบสอบถามด้าเนินการเก็บข๎อมูลกับ 420 
ตัวอยําง (สุภมาส อังคุโชติ และคณะ, 2552, น.38) การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ การวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน 
การวิเคราะห๑อิทธิพลเชิงสาเหตุ และการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง  
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ผลการวิจัย 
 สํวนท่ี 1 ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือยืนยันตัวบํงช้ีองค๑ประกอบตัวแปรซึง่แสดงผลตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 คําน้้าหนักองค๑ประกอบของการวิเคราะห๑ป๓จจัย จากการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสรา๎ง 
ตัวแปรแฝง  ตัวแปรสังเกตได ้ น้ าหนักองค์ประกอบ R2 

ป๓จจัยดา๎นผู๎บริหารธุรกิจ SMEs 
ด๎านภาวะผู๎น้า .81** .45 
ด๎านทัศนคต ิ .68** .57 
ด๎านประสบการณ๑ .77** .48 

ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม 

ด๎านเศรษฐกิจ .78** .58 
ด๎านเทคโนโลย ี .75** .59 
ด๎านการเมืองและกฎหมาย .71** .48 
ด๎านสังคมและวัฒนธรรม .70** .54 
ด๎านการแขํงขัน .74** .57 

ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลิตภัณฑ๑  .81** .62 
ราคา  .70** .38 
ชํองทางการจัดจ้าหนําย  .71** .48 

 การสํงเสริมการตลาด  .69** .42 
 บุคลากร  .79** .55 
 การตลาดสัมพันธ๑  .76** .44 

ผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ลูกค๎าเพิ่ม .77** ..42 
ภาพลักษณ๑ที่ดี .73** .55 
บรรษัทภิบาล .62** .42 

*P<0.05, **P<0.01 
 
สํวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห๑อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อม พบวําป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs มีอิทธิพลทางตรงและ

ทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส้าหรับป๓จจัยสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลทางตรงและ
ทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
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ตารางที่ 2 คําสถิติวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑และอิทธิพลระหวาํงตัวแปร 
ตัวแปรผล ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (ASME) 

ตัวแปรเหต ุ TE IE DE TE IE DE 

ป๓จจัยดา๎นผู๎บริหารธุรกิจ SMEs (SM) .80 - .80** .79 .41 .38** 
ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม (EV) .24 - .24** .28 .12 .16** 
ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (MSM) 

.52  .52**    

χ2 = 245.50, df = 220, χ2/df =1.11, P = 0.13, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.01 
 
ตัวแปรเหต ุ SM1 SM2 SM3 EV1 EV2 EV3 EV4 EV   
R2 0.45 0.57 0.48 0.58 0.59 0.48 0.54 0.57   
variables          
ตัวแปรผล MM2 MM2 MM3 MM4 MM5 MM6 AS1 AS1 AS1  
R2 0.62 0.38 0.48 0.42 0.55 0.44 0.42 0.55 0.42  
variables          
สมการโครงสร๎าง  MSM ASME      
R2   0.68 0.71      

*P<0.05 หมายเหตุ: TE = อิทธิพลรวม, IE = อิทธิพลทางอ๎อม, DE = อิทธิพลทางตรง 
 
สํวนท่ี 3 ผลการค๎นหากลยุทธ๑การตลาดทีย่ั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ตารางที่ 3 คําความสอดคล๎องของโมเดลกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ของการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสรา๎ง 
ค่าทางสถิต ิ โมเดล เกณฑ์ยอมรับ เกณฑ์แปลผล 

χ2 245.50 - - 

Df 220 - - 

χ2/df 1.11 < 2 ผํานเกณฑ๑ 

P-Value 0.13 >0.05 ผํานเกณฑ๑ 
RMSEA 0.01 <0.05 ผํานเกณฑ๑ 
CFI 0.99 >0.9 ผํานเกณฑ๑ 
TLI 0.99 >0.9 ผํานเกณฑ๑ 
SRMR 0.02 <0.08 ผํานเกณฑ๑ 

โมเดลสมการโครงสร๎างมีความสอดคล๎องกับข๎อมูลเชิงประจักษ๑ในเกณฑ๑ดี โดยมี χ2 = 245.50, df = 220,  

χ2/df =1.11, P = 0.13, CFI = 0.99, TLI = 0.99, SRMR = 0.02, RMSEA = 0.01 
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ภาพที่ 1 กลยุทธ๑การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแสดงคํา
น้้าหนักองค๑ประกอบและขนาดอิทธิพลของป๓จจัย 

 

ภาพรวมของกลยุทธ๑การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย 
ป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs มีผลทางตรงและทางอ๎อม (สํงผํานป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อม (สํงผํานป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง) ตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

อภิปรายผล 
ผลสรุปของการวิจัย โดยสามารถแบํงเป็น 3 ข๎อหลัก ๆ ได๎ดังตํอไปนี้ 
1. ผลการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อม ป๓จจัยกลยุทธ๑

การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สอดคล๎องและ
ขัดแย๎งกับแนวคิดทฤษฎีตําง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

ผลจากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs พบวํา ภาวะผู๎น้ามีน้้าหนักองค๑ประกอบมาก
ที่สุด รองลงมา ด๎านประสบการณ๑ และด๎านทัศนคติ สอดคล๎องกับ แนวคิดทฤษฎีของ Shiffman and kanuk (2007) ที่กลําวก็
ผู๎บริหารมีภาวะผู๎น้า ที่ดีกล๎าตัดสินใจ ที่เกิดจากการมีประสบการณ๑ที่ดีและที่ส้าคัญมีทัศนคติเป็นบวก และมีวิสัยทัศน๑ในการ
สร๎างผลิตภัณฑ๑จะสํงผลให๎ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดี และยังสอดคล๎องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler and Keller (2014) 
ที่กลําววําผู๎บริหารจะต๎องเป็นผู๎น้าและสามารถจูงใจให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ความสามารถวิเคราะห๑สถานการณ๑ มีความเช่ียวชาญ
ด๎านบริหาร จะสามารถน้าธุรกิจให๎มีความสามารถในการแขํงขันได๎ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Patiar and Mia (2009) ที่
พบวํา ผู๎บริหารต๎องมีภาวะผู๎น้าและวิสัยทัศน๑ในการด้าเนินธุรกิจ จะสํงผลให๎ธุรกิจประสบผลสัมฤทธ์ิได๎ 
 ผลจากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อม พบวํา ด๎านเศรษฐกิจ มีน้้าหนักองค๑ประกอบมาก
ที่สุด รองลงมาด๎านเทคโนโลยี ด๎านการแขํงขัน ด๎านการเมืองและกฎหมาย และด๎านสังคมและวัฒนธรรม สอดคล๎องกับแนวคิด
และทฤษฎีของ Poh-Lin Yeoh and lnsik jeong (1995) สภาพแวดล๎อม มีผลท้าให๎ธุรกิจมีผลการด้าเนินงานที่ดี และ
ยังสอดคล๎องกับ แนวคิดและทฤษฎีของ Kotler and Keller (2014) ที่กลําววําสภาพแวดล๎อม ด๎านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การ
แขํงขัน การเมืองและกฎหมาย และด๎านสังคมและวัฒนธรรม สํงผลบวกตํอการด้าเนินธุรกิจ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  
สุขสรรค๑ กันตะบุตร (2005) ที่พบวํา ธุรกิจ SMEs ควรใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในสภาพที่เศรษฐกิจมี
ความไมํแนํนอนจะสํงผลให๎ธุรกิจประสบผลส้าเร็จ 
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 ผลจากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวํา ด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ มีน้้าหนักองค๑ประกอบมากที่สุด รองลงมา ด๎านบุคลากร ด๎านการตลาดสัมพันธ๑ ด๎านชํองทางการจัดจ้าหนําย ด๎าน
ราคา และด๎านการสํงเสริมการตลาด สอดคลอ๎งกับแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler and Keller (2014) การวางแผนการตลาดที่
มีประสิทธิภาพ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัดจ้าหนําย และการสํงเสริมการตลาดจะสํงผลให๎ธุรกิจประสบผลส้าเร็จ 
สอดคล๎องกับแนวคิด Kenneth and Donald (2004) ที่กลําววําการวางแผนการตลาดอยํางดี จะท้าให๎ธุรกิจประสบผมส้าเร็จ  
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชัยวิชญ๑ มํวงหมี (2555) ที่พบวํา การตลาดที่ยั่งยืน ด๎านผลิตภัณฑ๑ ราคา ชํองทางการจัด
จ้าหนําย และการสํงเสริมการตลาด การตลาดสัมพันธ๑ และด๎านบุคลากร จะสํงผลให๎ธุรกิจประสบผลส้าเร็จตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และงานสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Aron and Jay (2009) ที่พบวํา ความสามารถในบริหารธุรกิจ ด๎าน
การตลาด จะท้าให๎ธุรกิจประสบผลส้าเร็จได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 ผลจากการวิเคราะห๑องค๑ประกอบของผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวํา ลูกค๎า
เพิ่ม มีน้้าหนักองค๑ประกอบมากที่สุด รองลงมา ภาพลักษณ๑ที่ดี และบรรษัทภิบาล สอดคล๎องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Kotler 
and Keller (2014) ธุรกิจจะประสบผลส้าเร็จได๎ต๎องมีภาพลักษณ๑ที่ดี มีการขยายตลาดเพื่อเพิ่มลูกค๎า และธุรกิจควรมีการตอบ
แทนสังคม โดบมีบรรษัทภิบาล เพื่อความมั่นคงสํงผลให๎ธุรกิจมีความส้าเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับงาวิจัยของ 
Kinoti (2011) ที่พบวําธุรกิจ ต๎องให๎ความส้าคัญจากความสามารถในการหาตลาดใหมํ หาลูกค๎าเพิ่ม จ้านวนลูกค๎าเพิ่มขึ้นจะท้า
ให๎ยอดขายและบริการเพิ่มขึ้น และให๎ความส้าคัญกับบรรษัทภิบาลมาใช๎เป็นแนวทางการบริหารธุรกิจ อยํางไรก็ตามยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชัยวิชญ๑ มํวงหมี (2555) ที่พบวําผลส้าเร็จของธุรกิจ การที่มีลูกค๎าเพิ่ม มีภาพลักษณ๑ที่ดี และมี
บรรษัทภิบาล จะสํงผลให๎ธุรกิจประสบความส้าเร็จอยํางมั่นคง  

2. ผลวิเคราะห๑อิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด๎วยตัวแปรเหตุได๎แกํป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม ตัวแปรสํงผําน ได๎แกํ ป๓จจัยกลยุทธ๑
การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลปรากฏวํา 

ป๓จจัยที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ได๎แกํ ป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ 
SMEs และป๓จจัยสภาพแวดล๎อม ซึ่งป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs มีอิทธิพลทางตรงและทางอ๎อมตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ 
SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล๎องกับแนวคิด (Yukl, 2002) ผู๎บริหารมีอิทธิพลตํอผลส้าเร็จเชิงบวกและ
แนวคิดของ (Shiffman & Kanuk, 2007) ที่กลําววําผู๎บริหารมีความสามารถการจัดการกลยุทธ๑การตลาดจะสงผลทางบวกตํอ
ธุรกิจ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ (Kinoti, 2011) ที่พบวําผู๎บริหารการตลาดที่มีประสิทธิภาพสํงผลให๎ธุรกิจประสบ
ความส้าเร็จดังนั้นจากผลวิจัยครั้งนี้แสดงให๎เห็นวําผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎
ความส้าคัญป๓จจัยด๎านผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ถ๎าผู๎บริหาร มีทัศนคติตํอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีประสบการณ๑ในการบริหาร 
และผู๎บริหารมีภาวะผู๎น้าจะสํงผลให๎สามารถบริหารกลยุทธ๑การตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพและจะสํงผลให๎ธุรกิจ  SMEs 
ประสบผลส้าเร็จได๎ดี  
 ป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลทางตรงตํอผลสัมฤทธ์ิของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผลวิจัย
พบวํา ป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลทางตรงตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคํา
น้้าหนักน๎อย แสดงวําป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อมมีอิทธิพลน๎อยแตํอยํางไรก็ตามถึงแม๎จะมีอิทธิพลน๎อยแตํยังผํ านเกณฑ๑ที่ระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติ ซึ่งเป็นการสอดคล๎องกับแนวคิดของ (Kotler & Keller, 2014) ป๓จจัยสภาพแวดล๎อมทางด๎านการแขํงขันมี
ผลตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยํางไรก็ตามถึงแม๎วําการสํงผลโดยตรงของป๓จจัย
สภาพแวดล๎อมตํอผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะมีคําน้้าหนักน๎อยก็ตาม แตํป๓จจัย
สภาพแวดล๎อมสามารถสํงผํานตัวแปรป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสํวนชํวยให๎ผลส้าเร็จของ
ธุรกิจ SMEs ดีขึ้นด๎วย สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุขสรรค๑ กันตะบุตร (2550) ที่พบวาํ ป๓จจัยสภาพแวดล๎อม เป็นป๓จจัยที่ธุรกิจ 
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SMEs มีผลตํอความสัมฤทธ์ิของธุรกิจ และความส้าคัญในชํวยการพัฒนากลยุทธ๑การตลาดได๎ดีหรือชํวยสํงเสริมทางอ๎อมให๎ธุรกิจ
ประสบผลส้าเร็จได๎โดยดูจากคําสถิติสํงผํานตัวแปรป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากผลวิจัยครั้งนี้
แสดงวําป๓จจัยสภาพแวดล๎อมมีผลทางตรงที่ท้าให๎ธุรกิจประสบผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs พอประมาณ แตํจะสํงผลทางอ๎อม
โดยสํงผํานป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงจะท้าให๎ธุรกิจประสบผลส้าเร็จได๎ดีและมีประสิทธิภาพ
ได๎ดียิ่งข้ึน 

3. เพื่อค๎นหากลยุทธ๑การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก
ผลการวิเคราะห๑โมเดลสมการโครงสร๎าง ซึ่งสรุปวําโมเดลมีความสอดคล๎องกับข๎อมูล เชิงประจักษ๑ในเกณฑ๑ดี โดยมีคํา  P-value 
= 0.15 χ2/df  = 1.11 RMSEA = 0.01, CFI =  0.99, TLI = 0.99  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 โมเดลสมการโครงสร๎างของกลยุทธ๑การตลาดที่ยั่งยืนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ชัยวิชญ๑ มํวงหมี, 2560) 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผลวิจัย ที่ค๎นพบสามารถน้าผลวิจัยได๎ดังนี้ ตัวแปรเหตุได๎แกํ ป๓จจัยผู๎บริหารธุรกิจ SMEs ป๓จจัยด๎านสภาพแวดล๎อม 
ตัวแปรสํงผํานได๎แกํ ป๓จจัยกลยุทธ๑การตลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวแปรผลได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ของธุรกิจ SMEs 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน้าผลวิจัยไปประยุกต๑ใช๎จะท้าให๎ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอยํางมั่งคง และยั่งยืน  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการท้า focus group โดยแบํงเป็น 2 กลุํม กลุํมแรก เชิญผู๎เชี่ยวชาญ
ด๎านเศรษฐกิจพอเพียง กลุํมที่ 2 ผู๎น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎คือ ผู๎ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมที่
ประสบผลส้าเร็จมาประชุมรํวมกันเพื่อข๎อค๎นพบเชิงคุณภาพ 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
The Work Motivations of Employees of Dimension Data (Thailand) Limited 

 

ไพบูลย๑ เลิศวงศ๑เผําพันธุ๑*  ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก๎วกุญชร** ผศ.ดร.กัมพล เช้ือแถว** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) 
จ้ากัด และ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานพนักงานบริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด โดย
จ้าแนกตาม เพศ อาย ุระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ต้าแหนํงงาน และประสบการณ๑ในการท้างาน โดยใช๎แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับพนักงานที่เป็นกลุํมตัวอยําง จ้านวน 97 คน โดยใช๎วิธีสุํมแบบแบํงช้ันสถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลประกอบด๎วย คําร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระหวํางประชากรสองกลุํม 
การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และการเปรียบเทียบรายคูํ โดยวิธีการของ LSD Test 

ผลการวิจัยพบวํา 

1) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาตามรายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท้างาน มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด๎านความส้าเร็จของงาน 
ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงาน ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎าน
ความก๎าวหน๎าในต้าแหนํงหน๎าที่ ด๎านการปกครองบังคับบัญชา ด๎านนโยบายและการบริหารงาน ด๎านลักษณะของงาน อยูํใน
ระดับมาก ตามล้าดับ โดยมีเพียงด๎านเดียว คือด๎านเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล มีคําเฉลี่ยต่้าที่สุด อยูํในระดับปานกลาง 

2) ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด จ้าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต้าแหนํงงาน  และประสบการณ๑ในการท้างาน ไมํพบความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยมีเพียงการเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด จ้าแนก
ตามอัตราเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล ท่ีพบความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  พนักงาน บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด 
 

Abstract 
 

 The objectives of this study were 1) to study work motivations of employees of Dimension Data 
(Thailand) Limited, and 2) to compare their work motivations as classified by genders, ages, education 
levels, salary rates, work positions, and work experiences. The sample including of 97 employees of 
Dimension Data (Thailand) limited using stratified random sampling. The data collection was occurred 
during October and November 2016. The research used questionnaires as a tool for data collection. Data 
were analysis by descriptive statistics (percentage, mean, and standard deviation), One way ANOVA, 
Multiple comparison, and Least-Significant Different.  
 

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
**อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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 The study was found that  
1) Mean of overall work motivations of employees of Dimension Data (Thailand) Limited is in high 

level. The statistics found that work motivations including of work atmosphere; which was in the highest 
level, work achievement, responsibility, relationship between director and subordinate, colleague, respect, 
work advancement, administration, policy and management, and job description dimension, respectively. 
There is only salary and benefit dimension that found in the moderate level. 

2) The work motivations of employees of Dimension Data (Thailand) Limited was not found the 
statistics different when classified by gender, age, educational level, position, and working experience. 
There was found the statistics different in salary and benefit dimension (p< .05). 
  Key words: Work Motivations, Employees, Dimension Data (Thailand) Limited 
 

บทน า 
บริษัทจะบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว๎ได๎ ยํอมมีป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องหลายประการด๎วยกัน  ป๓จจัยหนึ่งซึ่งมีความส้าคัญ

อยํางยิ่ง คือ ทรัพยากรบุคคล ถึงแม๎วําเงิน วัสดุอุปกรณ๑ อาคารสถานที่ หรือสิ่งอ้านวยความสะดวกตํางๆ จะมีอยํางครบถ๎วน
เพียบพร๎อม แตํหากบุคลากรขององค๑การนั้น ขาดความรู๎ ความสามารถ ก็จะท้าให๎การบริหารงานประสบความส้าเร็จได๎ ยาก 
ซึ่งองค๑การทราบดีวําการบริหารทรัพยากรมนุษย๑นั้นเป็นป๓จจัยส้าคัญที่สุดในการบริหาร  

มนุษย๑นั้นเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู๎สึกนึกคิด ความรู๎ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในงานและทักษะที่
แตกตํางกัน การที่บริษัทจะสามารถน้าศักยภาพของแตํละบุคคลออกมาได๎อยํางเต็มที่นั้น ต๎องใช๎กลยุทธ๑จิตวิทยา หรือต๎องใช๎
แรงจูงใจ ซึ่งแรงจูงใจมีความจ้าเป็นและส้าคัญกับบริษัทตํางๆ ทุกบริษัท เนื่องจากแรงจูงใจมีผลตํอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย๑เพื่อไปสูํเปูาหมาย การน้าทรัพยากรมนุษย๑ซึ่งถือเป็นทรัพย๑อันมีคําและมีศักยภาพที่สุดในหนํวยงานมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดนั้น จ้าเป็นต๎องมีการใช๎วิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อให๎เกิดแรงจูงใจให๎พนักงานในองค๑การท้างานได๎อยําง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทจะสามารถอยูํรอดได๎ในภาวการณ๑เศรษฐกิจที่มีการแขํงขันกันอยํางสูง ต๎องน้ากลยุทธ๑
การบริหารตํางๆ มาใช๎ รวมทั้งต๎องมีการปรับตัว เพื่อน้าบริษัทก๎าวไปสูํความส้าเร็จตามเปูาประสงค๑ที่ได๎วางไว๎  

พนักงานท่ีมีแรงจูงใจในการท้างานก็คือพนักงานท่ียินดี และเต็มใจที่จะสร๎างผลงานที่มีมูลคําเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมํใชํแคํ
ท้างานอยูํกับที่เหมือนเดิมวันแล๎ววันเลํา เดือนแล๎วเดือนเลํา หรือปีแล๎วปีเลํา ก็ยังอยูํท้างานแบบเดิม ๆ ซึ่งถ๎าเป็นอยํางนี้ แสดงวํา
พนักงานคนน้ันไมํมีแรงจูงใจในการท้างาน การจูงใจให๎บุคลากรท้างาน เป็นการโน๎มน๎าวให๎บุคลากรมีความรู๎สึกผูกพัน มีความ
พึงพอใจ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความศรัทธาทํุมเทก้าลังกาย ก้าลังใจ และก้าลังสติป๓ญญาเพื่องานและหนํวยงาน เพื่อให๎
งานนั้น ๆ เจริญก๎าวหน๎าและประสบผลส้าเร็จตํอไป บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการท้างานมากหรือน๎อยขึ้นอยูํกับสิ่งจูงใจ
และการจูงใจที่ถูกต๎องเป็นส้าคัญ สิ่งจูงใจจะเป็นเครื่องดึงดูดความรู๎สึกและจิตใจของบุคคลให๎เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะ
น้าไปสูํความส้าเร็จของผลงาน ผู๎บริหารจะต๎องเข๎าใจเกี่ยวกับงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชาถึงสิ่งที่ท้าให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเป็นสุข
และเป็นทุกข๑ หากผู๎บริหารสามารถท้าให๎พนักงานก๎าวไปถึงเปูาหมายตามที่ต๎องการได๎ พนักงานก็อยากจะปฏิบัติงานในบริษัท 
เกิดความจงรักภักดีและคงอยูํกับบริษัทตํอไป ในทางตรงกันข๎ามหากผู๎บริหารไมํสามารถตอบสนองความต๎องการของพนักงาน
ได๎แล๎วระดับการคงอยูํของพนักงานก็จะลดลงและเกิดความหํางเหินตํอองค๑การ เชํน การปฏิบัติงานด๎วยความเฉื่อยชา 
ขาดความกระตือรือร๎น ไมํมีประสิทธิภาพในการท้างานหรือในที่สุดท้าให๎เกิดป๓ญหาการลาออกจากบริษัท  
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บริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด จัดตั้งขึ้นด๎วยทุนจดทะเบียนบริษัท 50 ล๎านบาท ในป ีพ.ศ.2526 มีความ
เชี่ยวชาญด๎านบริการและการจัดการไอที ชํวยเหลือลูกค๎าในการวางแผน สร๎าง และสนับสนุนระบบโครงสร๎างพื้นฐานด๎านไอที
แบบก้าหนดเองส้าหรับองค๑กรธุรกิจ  มีความเช่ียวชาญด๎านระบบเครือขําย การท้างานโดยใช๎ทรัพยากรที่มีอยูํบนระบบ
เครือขํายอินเทอร๑เน็ต ความปลอดภัย การควบคุมสภาพแวดล๎อม การเก็บข๎อมูล การจ้าลองเครื่องเสมือนด๎วยโปรแกรม ท่ีท้าให๎
คอมพิวเตอร๑หนึ่งเครื่อง สามารถท้างานเป็นเครื่องเสมอืนหลาย ๆ ระบบได๎ และเทคโนโลยีส้าหรับศูนย๑บริการข๎อมูล นอกจากนี้
ยังมีความเชี่ยวชาญในบริการให๎ค้าปรึกษาและสร๎างระบบการจัดการเพื่อบริการ กิจการของบริษัทมีการเจริญเติบโต
อยํางตํอเนื่อง บริษัทจึงมีการสรรหาพนักงานใหมํเข๎ามารํวมงานและงานของบริษัทเป็นงานท่ีต๎องใช๎ทักษะในด๎านวิชาชีพ ความ
ช้านาญ และสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง ซึ่งพนักงานทุกคนต๎องผํานการทดสอบความช้านาญในสายงานตามหน๎าที่ ๆ ตนเอง
รับผิดชอบ และมีการฝึกอบรมระบบ ระเบียบความปลอดภัยในการท้างานตามที่บริษัทก้าหนด ท้าให๎พนักงานที่ผํานการ
ฝึกอบรมแล๎วมีความสามารถในงานที่ปฏิบัติเป็นอยํางดี ทางบริษัทต๎องการพนักงานเดิมที่มีความรู๎ ความสามารถ ไว๎ให๎อยูํกับ
บริษัทเพราะเป็นก้าลังส้าคัญของบริษัท เมื่อพนักงานมีประสบการณ๑และความช้านาญแล๎ว ก็จะลาออกไปท้างานกับบริษัทที่มี
ขนาดใหญํกวํา และคําตอบแทนสูงกวํา ให๎บริษัทจะต๎องรับสมัครพนักงานใหมํเข๎ามาอยูํตลอดเวลา และต๎องเสียเวลาในการ
ฝึกอบรมพนักงานใหมํอยูํตลอดเวลา ท้าให๎งานไมํมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากความส้าคัญ ป๓ญหา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า จ้ากัด ที่มีข๎อมูลพื้นฐานแตกตํางกัน เพื่อให๎ทราบถึงระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของของพนักงานบริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า จ้ากัด วําอยูํในระดับใด มีแนวทางแก๎ไขป๓ญหาแรงจูงใจในการท้างานเพื่อ 
การปฏิบัติงานอยํางไรบ๎าง เพื่อน้าไปสูํข๎อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน๑ตํอการด้าเนินธุรกิจของบริษัทตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด 
2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด จ้าแนกตาม

ข๎อมูลพื้นฐานของพนักงาน ประกอบด๎วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ต้าแหนํงงานและประสบการณ๑ในการ
ท้างาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด ซึ่ง
ผู๎วิจัยได๎ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการเก็บข๎อมูลจากพนักงานบริษัท     
ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด ก้าหนดขนาดตัวอยํางโดยใช๎ตารางส้าเร็จรูปของ เครจซี่ และมอร๑แกน (Krejeie and 
Morgan) สุํมตัวอยํางแบบแบํงช้ัน โดยใช๎ต้าแหนํงงานเป็นหนํวย  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานบริษัท         
ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด มีจ้านวน 97 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเพื่อท้าการวิจัยในครั้งนี้ เป็น แบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด ท่ีผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับงานวิจัย และแบํงแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังตํอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อัตราเงินเดือน ต้าแหนํงงาน 
และประสบการณ๑ในการท้างาน 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) 
จ้ากัด ทั้ง 10 ด๎าน คือ ด๎านความส้าเร็จของงาน ด๎านการยอมรับ ด๎านความก๎าวหน๎าในต้าแหนํงหน๎าที่ ด๎านความรับผิดชอบ 
ด๎านลักษณะงาน ด๎านนโยบายและการบริหาร ด๎านการปกครองบังคับบัญชา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ด๎านสภาพแวดล๎อม
ในการท้างาน และด๎านเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล เป็นแบบมาตรประมาณคํา (Rating Scale) ตามมาตรวัดแบบลิเคิร๑ท 
(Likert’s Scale)  

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสอบถามข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การด้าเนินการรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด้าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ผู๎ด้าเนินการวิจัยขอหนังสือรับรองจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา เพื่อขอความรํวมมือจาก

กรรมการผู๎จัดการบริษัท ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด เพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลและสนับสนุน
การวิจัย 

2. น้าแบบสอบถามไปให๎พนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด ตอบแล๎วเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต๎องของแบบสอบถามที่ได๎รับคืน 

3. น้าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมได๎มาท้าการวิเคราะห๑ทางสถิติ โดยได๎ท้าการตรวจให๎คะแนนและลงรหัสแบบสอบถาม 
จากนั้นน้าผลไปประมวลผลโดยใช๎โปรแกรมส้าเร็จรูป เพ่ือหาคําทางสถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห๑ทางสถิติจากการประมวลผลแบบสอบถาม โดยใช๎ระบบคอมพิวเตอร๑ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลแตํละสํวน
ดังนี ้สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานของผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อัตราเงินเดือน และต้าแหนํงงาน ประสบการณ๑ในการท้างาน สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑แรงจูงใจ ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉลี่ย สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบ
ความแตกตํางของระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด โดยวิเคราะห๑ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance) และท้าการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํ (Multiple Comparison) โดยใช๎วิธีการของ LSD 
(Least Significant Difference) 

2. การศึกษาคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ใช๎สถิติดังนี้ 
  2.1 การวิเคราะห๑คําความสอดคล๎องของแบบสอบถาม ใช๎สถิติคําเฉลี่ยจากคะแนนท่ีได๎จากผู๎เชี่ยวชาญ 
  2.2 การวิเคราะห๑คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ ใช๎การหาคําสัมประสิทธิแอลฟา โดยใช๎สูตร
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท้างานมีระดับแรงจูงใจอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ด๎านความส้าเร็จ
ของงาน ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงาน ด๎านการยอมรับนับถือ 
ด๎านความก๎าวหน๎าในต้าแหนํงหน๎าที่ ด๎านการปกครองบังคับบัญชา ด๎านนโยบายและการบริหารงาน ด๎านลักษณะของงาน  
ด๎านเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล มีคําเฉลี่ยต่้าที่สุด สามารถน้ามาอภิปรายผลเป็นประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

1.1 ด๎านความส้าเร็จของงาน โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก พนักงานมีความสามารถในการแก๎ไขป๓ญหาตําง  ๆ
เกี่ยวกับงาน เมื่อได๎รับโอกาสในการตัดสินใจเรื่องงานด๎วยตัวเอง มีความตั้งใจและมุํงมั่นที่จะปฏิบัติงานให๎เกิดผลส้าเร็จโดย  
ไมํยํอท๎อตํอป๓ญหาและอุปสรรค พนักงานมีวิธีการแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พนักงานมีความรู๎สึกวํา
ตัวเองเป็นสํวนส้าคัญที่ชํวยให๎เกิดความส้าเร็จในหนํวยงาน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนทร เทียมสุวรรณเลิศ (2553) 
พบวํา ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค๑การบริหารสํวนต้าบลแวงนําง อ้าเภอเ มือง จังหวัดมหาสารคาม 
เมื่อพิจารณาด๎านความส้าเร็จของงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.2 ด๎านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พนักงานที่ได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎บังคับบัญชาให๎
รับผิดชอบงานนอกเหนือจากงานประจ้า พนักงานที่เป็นบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถได๎รับการยอมรับนับถือจากเพื่อน
รํวมงาน พนักงานท่ีเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนรํวมงานในการปรึกษาป๓ญหาเรื่องงาน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน๑ โชติรื่น 
(2554) พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต้าบลนาขาม อ้าเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ เมื่อพิจารณา
ด๎านการยอมรับนับถือ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  

1.3 ด๎านความก๎าวหน๎าในต้าแหนํงหน๎าที่ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวํา พนักงานที่มีโอกาสก๎าวหน๎าหรือ
ได๎รับความดีความชอบอยํางเทําเทียมกัน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา หนํวยงานที่มีนโยบายสํงเสริมและสนับสนุนทํานใน
การฝึกอบรมให๎มีความรู๎ใหมํเพื่อให๎เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ สํวนพนักงานที่ได๎รับโอกาสในการที่จะได๎รับการเลื่อน
ต้าแหนํงตามความรู๎ความสามรถอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ โชติกา ระโส (2555) พบวํา แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ เมื่อพิจารณาด๎านความก๎าวหน๎าในตา้แหนํงหน๎าที่ โดยภาพรวม
อยูํในระดับมาก 

1.4 ด๎านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวําพนักงานที่มีอิสระและความสามารถตัดสินใจแก๎ไข
ป๓ญหาเกี่ยวกับงานท่ีได๎รับมอบหมายด๎วยตนเองสูงที่สุด รองลงมาคือ พนักงานท่ีชอบที่จะปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ
มากกวํางานที่ไมํมีการเปลี่ยนแปลง สํวนพนักงานที่มีความต๎องการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวมากกวํางานที่มี
หลายคนรับผิดชอบอยูํในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของโชติกา ระโส (2555) พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ เมื่อพิจารณาด๎านความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.5 ด๎านลักษณะของงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวําพนักงานที่ได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถอยํางเต็มที่ใน
การปฏิบัติงานท่ีได๎รับมอบหมายสูงที่สุด รองลงมาคือ พนักงานที่ปฏิบัติอยูํสามารถเพิ่มพูนประสบการณ๑ความช้านาญและพัฒนา
ความรู๎เพิ่มมากขึ้น สํวนงานท่ีได๎รับมอบหมายมีความยุํงยากและเกินความสามารถของทําน อยูํในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ นภาพิไล จันทร๑อี่ (2552) พบวํา ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
ชัยภูมิโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาด๎านลักษณะของงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
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1. 6 ด๎านนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวําภายในหนํวยงานเปิดโอกาสให๎มี
สํวนรํวมในการวางแสดงความคิดเห็นได๎อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ การบริหารงานของหนํวยงานมีนโยบายเปูาหมายและ
วัตถุประสงค๑ของการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน สํวนภายในหนํวยงานมีคูํมืออธิบายขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอยํางชัดเจนอยูํในระดับ
ปานกลาง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของมณฑล รอยตระกูล (2546) พบวําแรงจูงใจท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของสรรพากรพื้นที่
สาขา ส้านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาด๎านนโยบายและการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.7 ด๎านการปกครองบังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวํา พนักงานที่ได๎รับความเป็นธรรมในการ
มอบหมายงานหรือแจกจํายงานจากผู๎บังคับบัญชามีคําสูงที่สุด รองลงมา คือ พนักงานที่มีโอกาสให๎ข๎อเสนอแนะและความคิดเห็น
ตํอผู๎บังคับบัญชา สํวนผู๎บังคับบัญชาของทํานท้างานในลักษณะได๎ทั้งงานและครองใจคนมีคําต่้าที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
จุไรรัตน๑ โชติรื่น (2554) พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต้าบลนาขาม อ้าเภอกุฉินารายณ๑  จังหวัด
กาฬสินธุ๑ เมื่อพิจารณาด๎านการปกครองบังคับบัญชาโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.8 ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อนรํวมงาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวํา 
ผู๎บังคับบัญชาให๎ความเป็นธรรมตํอผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางเทําเทียมกันมากท่ีสุด รองลงมาคือ พนักงานท่ีได๎รับการชํวยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานจากเพื่อนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชา  สํวนทํานที่ได๎รับการยกยํองชมเชยจากเพื่อนรํวมงานและ
ผู๎บังคับบัญชาเสมอ ต่้าที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ (2553) พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรองค๑การบริหารสํวนต้าบลแวงนําง อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
ผู๎บังคับบัญชา ผู๎ใต๎บังคับบัญชา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.9 ด๎านสภาพแวดล๎อมในการท้างานโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก พบวํา ภายในหนํวยงานมีบรรยากาศในการ
ท้างานท่ีเป็นกันเองเหมาะสมแกํการปฏิบัติงานมีคําสูงที่สุด รองลงมาคือ ภายในหนํวยงานมีเครื่องมือ เครื่องใช๎ อยูํในสภาพที่
สามารถใช๎งานได๎ สํวนพนักงานมีความรู๎สึกภาคภูมิใจที่ได๎ปฏิบัติงานในหนํวยงาน มีคําต่้าที่สุด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชาลิสา 
สุคนธพงศ๑ (2553) พบวาํ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในส้านักงานพลังงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาด๎านสภาพแวดล๎อม
ในการท้างาน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

1.10 ด๎านเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง พบวําเงินเดือนที่หนํวยงาน
ก้าหนดมีความเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบมีคําสูงที่สุด รองลงมาคือ หลักเกณฑ๑การพิจารณาเลื่อนข้ันตอนเงินเดือนมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม สํวนทํานท่ีได๎รับสนับสนุนจากหนํวยงานให๎อบรมสัมมนา หรือศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น มีคําต่้าที่สุด ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนทร  เทียมสุวรรณเลิศ (2553) พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค๑การบริหารสํวน
ต้าบลแวงนําง อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาด๎านเงินเดือนและผลประโยชน๑เกื้อกูล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ พนักงานบริษัทไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด จ้าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ตามต้าแหนํงงาน  และประสบการณ๑ในการท้างาน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท
ไดเมนช่ัน ดาต๎า (ประเทศไทย) จ้ากัด พบวํา แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ เมื่อจ้าแนกตามอัตราเงินเดือนเป็นรายคูํ 
พบวํา ในภาพรวมพนักงานที่มีอัตราเงินเดือนที่อยูํในระหวําง 10,001–15,000 บาท มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแตกตํางกับ
พนักงานที่มีเงินเดือนที่อยูํในระหวําง 15,001–20,000 บาท และมากกวํา 20,000 บาทขึ้นไป อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน๑ โชติรื่น (2554) พบวํา การที่บุคลากรเทศบาลต้าบลนาขาม มีเงินเดือนที่
แตกตํางกัน สํงผลให๎แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรเทศบาลต้าบลนาขาม อ้าเภอกุฉินารายณ๑ จังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู๎บริหารควรเปิดโอกาสให๎พนักงานมีสํวนรํวมคิด รํวมท้า รํวมมือและรํวมในการตัดสินใจ เพราะพนักงานยํอมจะมี
สํวนรับผิดชอบในงานนั้นๆ สํงผลให๎เกิดความส้าเร็จของงาน 
 2. ผู๎บริหารควรพัฒนาให๎พนักงานเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ไมํวําจากผู๎บังคับบัญชา จากเพื่อนรํวมงาน การยอมรับนี้
อาจจะอยูํในการยกยํองชมเชยแสดงความยินดี หรือการแสดงออกอื่นใดที่สํอให๎เห็นถึงการยอมรับในความสามารถเมื่อได๎
ท้างานบรรลุผลส้าเร็จ 
 3. ผู๎บริหารควรชี้แจงอธิบายถึงความก๎าวหน๎าในการปฏิบัติงานของพนักงาน เชํน กฎเกณฑ๑ ระเบียบขององค๑การใน
การสนับสนุนพนักงานให๎ได๎เลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหนํง การบอกถึงโอกาสก๎าวหน๎าจะเป็นสิ่งจูงใจให๎พนักงานอุทิศเวลา ทุํมเท
ความสามารถในการท้างานอยํางเต็มที่ 
 4. ผู๎บริหารควรมอบหมายงานความรับผิดชอบแกํพนักงานก็ควรมีการมอบอ้านาจในการสั่งการ การตัดสินใจในบาง
ระดับ แกํพนักงานเพราะเป็นการจูงใจและเป็นเครือ่งมือในการปฏิบัตงิาน ให๎บรรลุเปูาหมาย เพราะสามารถแก๎ป๓ญหาได๎ตรงจุด
และทันทํวงท ี
 5. ผู๎บริหารควรค้านึงถึงความรู๎ความช้านาญ ความต๎องการและนิสัยของแตํละบุคคล เพื่อจูงใจให๎เกิดความสุขและ
ความพึงพอใจกับงานท่ีได๎รับ หากสอดคล๎องกับลักษณะนิสัย ความต๎องการและความรู๎ความช้านาญแล๎ว ก็จะจูงใจพนักงานให๎
ปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่และมีความสุขในการท้างาน 
 6. ผู๎บริหารควรมีการจัดการและการบริหารองค๑การการติดตํอสื่อสารภายในองค๑การภายในหนํวยงาน มีคูํมืออธิบาย
ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติอยํางชัดเจน  
 7. ผู๎บังคับบัญชาควรบริหาร จัดการงาน ด๎วยความยุติธรรมและให๎เกียรติเทําเทียม 
 8. ผู๎บริหารควรสํงเสริมให๎พนักงานมีความรัก มีสัมพันธภาพที่ดีตํอกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน  
 9. ผู๎บริหารและทุกคนในองค๑การต๎องชํวยกันสร๎างและแก๎ไขสภาพแวดล๎อมในการท้างานให๎เหมาะสม สํงผลให๎มี
ความรู๎สึกภาคภูมิใจท่ีได๎ปฏิบัติงานในหนํวยงาน 
 10. ผู๎บริหารควรให๎ความส้าคัญผลประโยชน๑ที่พนักงานควรได๎รับ ตามความรู๎ความสามารถ ไมํวําจะเป็นเงินเดือน 
สวัสดิการ อบรมสัมมนา หรือศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อจะได๎ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสังกัดที่แตกตํางกัน ทั้งนี้ เพื่อน้าผลที่ได๎ไปปรับปรุงและพัฒนาองค๑การตํอไป 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกับบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจในประเภทเดียวกัน 
เพื่อน้าผลที่ได๎มาพัฒนาองค๑การตํอไป 
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การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและประสิทธิผลการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย์ 
บุคลากร คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

The Study of Health Care Behavior and Effectiveness of Promoting the Health Behaviors 
of Staffs of Faculty of Education in Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 

ดร.กาญจนา สุทธิเนียม* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุํมเดียวทดสอบกํอน-หลัง มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 
2) ศึกษาผลการใช๎โปรแกรมพฤติกรรมสร๎างเสริมสุขภาพท่ีมีตํอพฤติกรรมสุขภาพ (3-Self) ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย (น้้าหนัก 
เส๎นรอบวงเอว ดัชนีมวลกาย) และตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางตํอกิจกรรมสร๎าง
เสริมสุขภาพ ประชากรเป็นอาจารย๑และบุคลากร คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ระยะที่ 1 
ก้าหนดกลุํมตัวอยํางตามสูตรของเครซี่ และมอรแกน จ้านวน 130 คน และระยะที่ 2 ที่เป็นไปตามเกณฑ๑การคัดเลือกกลุํม
ตัวอยําง จ้านวน 22 คน ศึกษาระหวํางเดือนกรกฎาคม 2558–เดือนมิถุนายน 2559 เครื่องมือวิจัย ประกอบด๎วย 1) 
แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 2) แบบประเมินความเสี่ยงตํอเบาหวาน 3) แบบประเมินภาวะสุขภาพทั่วไป 4) แบบประเมิน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self  5) แบบวัดความพึงพอใจหลังเข๎ารํวมกิจกรรมสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และ 6) 
โปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เก็บรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ตัวช้ีวัดสุขภาพทางด๎านรํางกาย กํอน
และหลังการทดลองและหลังการติดตามผล ตัวช้ีวัดทางชีวเคมีกํอนและหลังการทดลอง  กลุํมตัวอยํางได๎รับโปรแกรมการการ
สร๎างเสริมสุขภาพ 5 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห๑ ติดตามผลหลังเข๎าโปรแกรมสัปดาห๑ 4 การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎สถิติเชิงพรรณา 
วิเคราะห๑เปรียบเทียบโดยใช๎สถิติทดสอบท ีและวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบวัดซ้้า  
 ผลการวิจัยพบวํา 

1) พฤติกรรมสุขภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านสัมพันธภาพระหวําง
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสูงและสูงมากเทํากัน ร๎อยละ 23.8 และพบวํา ชํวงอายุ 21-
40 ปี และ 41-68 ปี มีระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสงูและสงูมาก ในสัดสํวนใกล๎เคียงกัน พบป๓ญหาสุขภาพจิตโดยรวม
ร๎อยละ 13.8 สัดสํวนการมีป๓ญหาสุขภาพจิตเพศชายสูงกวําเพศหญิง 

2) พฤติกรรมสุขภาพ (3 Self) ของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมสร๎างเสริมสุขภาพและหลังติดตามผล
มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.001) คําเฉลี่ยตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย กํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมและ
หลังการติดตามผลลดลงอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.05) และคําเฉลี่ยตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีกํอนและหลังเข๎ารํวม
โปรแกรมลดลงอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.001) 

3) ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมกิจกรรมเสริมสร๎างสุขภาพของกลุํมตัวอยํางอยูํในระดับมาก  
  ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  การสรา๎งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  พฤติกรรมสุขภาพ 3-Self  (การรับรู๎ความสามารถ
ในตนเอง  การก้ากับตนเอง  การดูแลตนเอง)  
 
*อาจารย๑ประจ้ากลุํมวิชาชพีครู คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลยัราชภฎับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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Abstract 
 

The purpose of this quasi-experimental (One group pretest-posttest design) study were to                         
1) study health care behaviors 2) study the health care behaviors (3 self) and health indicators, which 
included the body weight, body mass index, waist circumference, fasting blood sugar after the Promoting 
the health behaviors program and health indicators, which included the lipid profiles after the Promoting 
the health behaviors program 3) study the satisfaction of Promoting the health behaviors. The subjects 
were divided into 2 groups. The first group of health care behaviors study consisted of 130 staffs. The 
second group consisted of 22 staffs and received the Promoting the health behaviors. Study in July 2015-
June 2016. The research instruments were 1) the scale measuring health care behaviors 2) Diabetes Risk 
scores 3. General Health Questionnaire: GHQ-28 4) the scale measuring health care behaviors (3-Self)  5) 
the scale measuring the satisfaction of Promoting the health behaviors and 6) the Promoting the health 
behaviors program Data were analyzed using descriptive statistics, pair t-test and repeated measure                  
one-way ANOVA. 

The results of this research were as follows: 
1) The total mean score of health care behaviors were high while the mean scores of the 

following dimensions were classified in high level: Interpersonal relation, diabetes Risk score were 
classified in high level and to very high level were classified a similar proportion and 21-40 years and 41-
68 years, diabetes Risk score were classified a similar proportion, mental health problem were 13.8% and 
man were diabetes risk score higher than woman  

2) Health care behaviors (3 self) before, after and after the follow-up after the implementation 
were also significantly higher (p<.001) and health indicators, which included the body weight, body mass 
index, waist circumference after the implementation were also significantly higher (p<.05), Other health 
indicators which included the FBS, Chol, TG after the implementation were also significantly lower                         
(p<.001). 

3) The satisfaction of promoting the health behaviors while the mean scores of the following 
dimensions were classified in high level.   
  Key words: Health Care Behavior, Promoting the Health Behaviors, Health Indicators, 3 Self                   
(Self–efficacy, Self- regulation, Self –care) 
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บทน า 

 การมีสุขภาพดีเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย๑ทุกคน มีความส้าคัญตํอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  องค๑การ
อนามัยโลกเห็นความส้าคัญของการมีสุขภาพดี มิใชํเพียงปราศจากโรค แตํต๎องมีความสมบูรณ๑ทั้งทางด๎านรํางกายและจิตใจ 
สามารถด้ารงชีวิตอยูํในสังคมไดอ๎ยํางมีความสขุ ป๓จจุบันป๓ญหาสุขภาพของประชากรทุกประเทศท่ัวโลกเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง จึง
มีการมุํงเน๎นให๎ความส้าคัญกับทุนมนุษย๑ครอบคลุมทั้งด๎านสภาพสังคมและความเข๎มแข็งทางจิตใจเชิงบวก โดยเฉพาะการสะสม
ต๎นทุนทางสุขภาพด๎วยการเอาใจใสํตํอสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งในมิติของการเป็นคนดี คนเกํงและมีความสุขหรือมี
ภาวะสุขภาพที่สมบูรณ๑  ประเทศไทยมีนโยบายและการจัดการด๎านสาธารณสุขของหนํวยงานภาครัฐและเอกชนเป็นการ
สํงเสริมปูองกันโรคด๎วยการมีสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้น (อังศินันท๑ อินทรก้าแหง, 2552, น.1) การสร๎างสุขภาพเป็นกระบวนการที่
เกิดขึ้นตํอเนื่องซึ่งต๎องได๎รับการดูแลในแตลํะชํวงวัยอยํางถูกต๎อง เมื่อถึงวัยเรียนครูหรืออาจารย๑ในสถานศึกษาจะต๎องรับชํวงการ
ดูแลสุขภาพและปลูกฝ๓งพฤติกรรมที่ดีให๎กับเด็ก (ธนวรรธน๑ อิ่มสมบูรณ๑, 2546, น.130-131) การปลูกฝ๓งให๎เด็กนักเรียนมี
สุขภาพที่ดีได๎ องค๑ประกอบที่ส้าคัญ คือ ครู (ส้านักงานสํงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2542, น.5) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติฉบับป๓จจุบันก้าหนดบทบาทหน๎าที่ครูในการสอนและยังรวมถึงการดูแลที่ครอบคลุมด๎าน
สุขภาพด๎วย (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ, 2542) เมื่อทบทวนถึงสุขภาพของครูกลับพบวํา ครูสํวนใหญํเสียชีวิตด๎วย
ระบบไหลเวียนโลหิตมากเป็น 2 เทําของประชากรทั่วไปและมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (รายงานการเสียชีวิตของข๎าราชการครู, 
2542-2550, น.11) จากรายงานการวิจัยการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของบุคลากรที่ด้าเนินงาน
โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพสังกัดส้านักงานการประถมศึกษา จังหวัดจันทบุรี พบวํา อยูํในระดับต่้าและมีภาวะสุขภาพที่ไมํ
เหมาะสม ดัชนีมวลกายสูงกวําปกติ น้้าหนักเกิน มีภาวะโรคอ๎วน มีไขมันสะสม มีโรคประจ้าตัวท่ีสัมพันธ๑กับพฤติกรรมสุขภาพที่
เป็นภาวะเสี่ยง คือ ความดันโลหิตสูง ร๎อยละ 6.0 เบาหวาน ร๎อยละ 2.3 และมีความเครียดอยูํในระดับสูงกวําปกติ ร๎อยละ 
28.5 (เอกบุญ ฝ๓กใฝุพวก และรักใจ บุญระดม, 2545:7) สอดคล๎องกับการศึกษาในครูระดับมัธยม จังหวัดนนทบุรี ของนนทรี 
สัจจาธรรม และณฐิน ีพงศ๑ไพฑูรย๑สิน (2556) พบวํา ภาวะสุขภาพทั้ง 4 มิติของครูเกิดภาวะความอ๎วน ร๎อยละ 25.8 ความดันโลหิต
สูงกวํา 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท ร๎อยละ 19.7 โรคประจ้าตัว ร๎อยละ 34.8 

ป๓จจัยในความส้าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย คือ การที่บุคลากรมีคุณภาพชีวิตดี 
รํางกายแข็งแรง จิตใจมีความสุขและพอเพียง มีสภาพแวดล๎อมในการท้างานที่ดี และมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ท้าให๎มีก้าลังกาย 
ก้าลังใจ และก้าลังสมองในการพัฒนางานด๎านตํางๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของชาติ 
มุํงผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นแมํพิมพ๑ของชาติ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการควบคูํกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตให๎
มีความรับผิดชอบตํอสังคมไทย โดยเริ่มต๎นที่ครูที่ต๎องดูแลสุขภาพตนเองกํอนเพื่อเป็นต๎นแบบสอดคล๎องกับ  Kasl & Cobb 
(1966) กลําววํา  พฤติกรรมสุขภาพเป็นการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล โดยการค๎นหาและปูองกันมิให๎เกิดโรคหรือเมื่อเกิดโรค
แล๎วก็พยายามกระท้าสิ่งตํางๆเพื่อให๎กลับมามีสุขภาพท่ีดีตํอไป ผู๎วิจัยเห็นความส้าคัญของการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและการ
สร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งการศึกษานี้จะชํวยสะท๎อนภาพของสภาวะสุขภาพของคณาจารย๑และบุคลากรในป๓จจุบัน  
รวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายด๎านการบริหารบุคลากรและแนวทางการสร๎างเสริมขวัญก้าลังใจตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของอาจารย๑ บุคลากร คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการใช๎โปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดย 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                             “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท๎องถ่ินอยํางยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 142 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

     2.1 เปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (3S) และตัวชี้วัดสุขภาพด๎านรํางกายของคณาจารย๑และบุคลากร  
คณะครุศาสตร๑ ที่เข๎ารํวมโครงการเสริมสร๎างสุขภาพกํอนและหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล 
                2.2 เปรียบเทียบตัวชี้วัดสุขภาพทางเคมีของคณาจารย๑และบุคลากรคณะครุศาสตร๑ ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการ
สร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพกํอนและหลังการเข๎ารํวมโครงการสร๎างเสริมสุขภาพ 
               3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย๑และบุคคลากรคณะครุศาสตร๑ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการสรา๎งเสรมิพฤติกรรม
สุขภาพ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง One group pretest-posttest design ประชากรในการวิจัย ได๎แกํ 
คณาจารย๑ บุคลากร คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ้านวน 180 คน และกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
วิจัยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ระยะที่ 1 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ ก้าหนดตามสูตรของเครซี่ และมอรแกน 
(Krejcie and Morgan,1970 อางถึงใน ธีรวุฒิเอกะกุล, 2543) ได๎กลุํมตัวอยําง 123 คน เก็บจริง 130 คน ระยะที่ 2 กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการเสริมสร๎างพฤติกรรม โดยคัดกรองอาจารย๑ บุคลากร ที่สนใจเข๎ารํวมกิจกรรมและมีคุณสมบัติเป็ นไปตาม
เกณฑ๑ที่ก้าหนด จ้านวน 22 คน (Nemet & et. al., 2005, วนิชา กิจวรพัฒน๑ และคณะ, 2547 และAnderson & et al, 
2008) เก็บข๎อมูลระหวํางเดือนสิงหาคม  2558 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 และตัวแปรที่ศึกษาประกอบด๎วย ตัวแปรที่ใช๎ศึกษา
พฤติกรรมสุขภาพของคณาจารย๑และบุคลากร คือ พฤติกรรมสุขภาพและตัวแปรที่ใช๎ในการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ตัว
แปรต๎น คือ โปรแกรมการเสริมสร๎างพฤติกรรมสุขภาพ ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมสุขภาพ (3 S) ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย 
ประกอบด๎วย น้้าหนัก สํวนสูง คํา BMI เส๎นรอบวงเอว และตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมี ประกอบด๎วย FBS, Total cholesterol, 
HDL, LDL, Triglyceride เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย เครื่องมือวิทยาศาสตร๑ ได๎แกํ เครื่องช่ังน้้าหนัก  เครื่องวัด
ความดันโลหิต สายวัดรอบวงเอว และแบบสอบถาม ประกอบด๎วย ระยะที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 1) แบบสอบถาม

ข๎อมูลทั่วไป 2) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ มีคําสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นอัลฟุา (α coefficient) ได๎เทํากับ 0.86 ซึ่งพัฒนา
โดยมงคล การุณงามพรรณ  สุดารัตน๑ สุวารี และนันทนา น้้าฝน (2555, น.3)  แบบประเมินความเสี่ยงตํอเบาหวานซึ่งพัฒนา
โดย นพ. วิชัย เอกพลากร (2554) ซึ่งมีคําความไว (sensitivity) ในการท้านายผล ร๎อยละ 76.50 และมีความจ้าเพาะ 
(specificity) ร๎อยละ 60.20 4) แบบประเมินภาวะสุขภาพทั่วไป (General Health Questionnaire: GHQ-28) ซึ่งเป็นแบบ
คัดกรองป๓ญหาสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554) มีคําสัมประสิทธิ์ ความสอดคล๎องภายใน 
(Cronbach’s alpha) เทํากับ 0.91 (นวนันท๑ ปิยะวัฒน๑กูล และคณะ, 2541) ระยะที่ 2 การสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ     
1) แบบบันทึกผลตัวช้ีวัดสุขภาพ 2) แบบประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self ของอังศินันท๑ อินทรก้าแหง (2552) 

ซึ่งเป็นการประเมินตนเองในพฤติกรรมสุขภาพ 3 ด๎าน มีคําสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นอัลฟุา (α coefficient) ได๎เทํากับ 0.87  
3) โปรแกรมการเสริมสร๎างพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self 4) แบบประเมินความพึงพอใจและงานวิจัยครั้งนี้ กลุํมตัวอยํางได๎รับการ
พิทักษ๑สิทธิด๎วยการช้ีแจงวัตถุประสงค๑ของการศึกษาวิจัย ขั้นตอนในการเก็บข๎อมูล สิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธการเข๎ารํวม
และการอยูํระหวํางงานวิจัย หากกลุํมตัวอยํางยินดีที่จะเข๎ารํวมในการศึกษาจะลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ๑อักษร ผลการ
ศึกษาวิจัยนั้นจะรักษาเป็นความลับการน้าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู๎ทรงคุณวุฒิ เพื่อ
พิจารณาความถูกต๎องของภาษา รูปแบบกิจกรรม และการจัดล้าดับเนื้อหาแล๎วน้ามาปรับปรุงแก๎ไขกํอนน้าไปทดลองใช๎ การ
ด าเนินการวิจัย แบํงเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมการทดลอง ผู๎วิจัยเตรียม (1) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย (2) เสนอ
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โครงรํางวิจัย เพื่อให๎คณะกรรมการของสถาบันวิจัยมหาวิทยาลยัราชภัฏบ๎านสมเดจ็เจ๎าพระยาพิจารณาและให๎ข๎อเสนอแนะและ
ปรับแก๎ไขจนมีมติให๎ด้าเนินวิจัยได๎ (3) เตรียมผู๎ชํวยวิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลและด้าเนินกิจกรรมในโปรแกรมการสร๎างเสริม
สุขภาพ การใช๎เครื่องมือในการวิจัย (4) คัดเลือกกลุํมตัวอยํางตามเกณฑ๑ที่ก้าหนด จ้านวน 22 คน ผู๎วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค๑ของ
การวิจัย ขั้นตอนการด้าเนินการวิจัยและขอความรวํมมือในการวิจยั ขั้นที่ 2 ขั้นการทดลอง จัดกิจกรรมตามโปรแกรมการสร๎าง
เสริมสุขภาพประกอบด๎วย 3 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การประเมินป๓ญหา ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนและการปฏิบัติ จ้านวน 5
กิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การติดตามผล วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส้าเร็จรูป ดังนี้ (1) ข๎อมูลทั่วไปวิเคราะห๑โดย
การแจกแจงความถี่และร๎อยละ (2) วิเคราะห๑คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเช่ือด๎านสุขภาพ และพฤติกรรม
สุขภาพ กํอนและหลังการทดลอง (3) เปรียบเทียบคําเฉลี่ยของตัวช้ีวัดสุขภาพทางเคมี กํอนและหลังการทดลอง โดยใช๎สถิติ 
Pair t-test (4) วิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบวัดซ้้าของคําเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self และ ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย 
กํอนและหลังการทดลอง และหลังการติดตามผล โดยใช๎สถิติ Repeated measure one-way ANOVA  
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. พฤติกรรมสุขภาพของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X =3.68, SD=0.70) พิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎าน

สัมพันธภาพระหวํางบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.15, SD=0.62) ระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสูงและสูงมาก
เทํากัน ร๎อยละ 23.8 และพบวําชํวงอายุ 21-40 ปีและ 41-68 ปี มีระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสูงและสูงมากใน
สัดสํวนใกล๎เคียงกัน พบป๓ญหาสุขภาพจิตโดยรวมร๎อยละ 13.8 สัดสํวนการมีป๓ญหาสุขภาพจิตเพศชายสูงกวําเพศหญิง สามารถ
อภิปรายผลเป็นรายด๎านได๎ดังนี้ 

ด้านพฤติกรรมสุขภาพ ของกลุํมตัวอยํางโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา การออกก้าลังกาย 
อยูํในระดับปานกลาง สอดคล๎องกับการสอบถามคณาจารย๑ที่ให๎ค้าตอบซ้้า  ๆ วําไมํสามารถออกก้าลังกายเนื่องจากไมํมีเวลา
เพราะงานที่ท้าอยูํต๎องใช๎เวลามากในการเตรียมการสอน การท้าเอกสาร การค๎นคว๎าต้ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
กลุํมตัวอยํางสํวนหนึ่งเห็นความส้าคัญแตํไมํสามารถออกก้าลังกายได๎อยํางสม่้าเสมอและผลการศึกษาพบวํา อาจารย๑ และ
บุคลากรนั่งเป็นสํวนใหญํมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน๎อยถึงร๎อยละ 55 สอดคล๎องกับการส้ารวจข๎อมูลสุขภาพคนไทย ปี 2557 
พบวํา คนไทยโดยเฉลี่ยใช๎เวลากับกิจกรรมเคลื่อนไหวน๎อย ถึงวันละ 13 ช่ัวโมงครึ่ง ในขณะที่มีกิจกรรมทางกายรวมทุกประเภท
เพียง 2 ช่ัวโมงตํอวัน นอกจากน้ีการออกก้าลังกายและเลํนกีฬาของทุกกลุํมยังอยูํในระดับต่้า สอดคล๎องกับการศึกษาของมงคล 
การุณงามพรรณ  และคณะ(2555) พบวํา คนวัยท้างานนั้นพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในภาพรวมอยูํในระดับดี แตํเมื่อแยกราย
ด๎าน พบวําการออกก้าลังกายมีคะแนนเฉลี่ยน๎อยที่สุด อยูํในระดับพอใช๎และยังพบวําร๎อยละ 65.80 ไมํสามารถออกก้าลังกาย
ตามแผนได๎อยํางสม่้าเสมอ ร๎อยละ 69.20 ไมํสามารถออกก้าลังกายอยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 3 วันๆ ละ 30 นาทีตํอเนื่องสม่้าเสมอ
ร๎อยละ 43.70 ไมํสามารถท้ากิจกรรมที่ต๎องใช๎ก้าลังเป็นประจ้าได๎อยํางสม่้าเสมอ 

ด้านความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน  พบวํา กลุํมตัวอยําง ระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสูงและสูงมาก
เทํากัน ร๎อยละ 23.8 และพบวําชํวงอายุ 21-40 ปีและ 41-68 ปี มีระดับความเสี่ยงเบาหวานอยูํในระดับสูงและสูงมากใน
สัดสํวนใกล๎เคียงกัน และคําเส๎นรอบวงเอวเกินขนาดร๎อยละ 23.8 และคําดัชนีมวลกายเกินปกติ ≥ 23 กก./ เมตร2 ร๎อยละ 64.6 
สอดคล๎องกับรายงานสุขภาพคนไทยในปี 2557 พบความชุกของเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ และข๎อเขําเสื่อมในคนไทย และ
คนไทยที่อ๎วน (BMI≥30 กก./เมตร2) มีแนวโน๎มที่จะเป็นโรคและมีอาการดังกลําวมากกวําคนที่มีน้้าหนักเหมาะสมถึง 2-3 เทํา 
ในกลุํมผู๎ปุวยท่ีเป็นเบาหวานทั้งหมด 1 ใน 4 ของผู๎ปุวยชาย และกวําครึ่งของผู๎ปุวยหญิง มีสาเหตุหลักมาจากโรคอ๎วน ซึ่งนับวํา
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สูงมากสอดคล๎องกับการตรวจรํางกายในงานมหานครปลอดเบาหวาน พบวํา ผู๎ที่มารํวมกิจกรรม 8,862 คน ร๎อยละ 1.70 
ทราบมากํอนวําตนเองเป็นเบาหวาน แตํเมื่อได๎รับการตรวจน้้าตาลในเลือด พบวํา ร๎อยละ 12.30 ระดับน้้าตาลในเลือดเริ่มสูง
กวําปกติ (มงคล การุณงามพรรณ และคณะ, 2555, Carebear Samitivej, 2559)  

ด้านภาวะสุขภาพจิต  พบวํา พบป๓ญหาสุขภาพจิตโดยรวมร๎อยละ 13.8 สัดสํวนการมีป๓ญหาสุขภาพจิตเพศชายสูง
กวําเพศหญิง ทั้งนี้เป็นเพราะวําอาจารย๑มหาวิทยาลัยท้างานในต้าแหนํงที่ต๎องเกี่ยวข๎องกับกลุํมบุคคลที่หลากหลา ย ได๎แกํ 
นักศึกษา กลุํมผู๎บริหาร กลุํมผู๎บังคับบัญชาและหนํวยงานอื่นๆทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยและการท้างานในป๓จจุบันนั้นต๎อง
ท้างานภายใต๎เปูาหมายที่เป็นภาระงานและตัวช้ีวัด ซึ่งมีป๓จจัยภายนอกที่เข๎ามาคุกคาม โดยเฉพาะเพศชายที่ต๎องเป็นหัวหน๎า
ครอบครัว จึงมีภาระในด๎านตํางๆที่มากขึ้น สํงผลให๎เกิดความเครียด สอดคล๎องกับรายงานสุขภาพคนไทย ปี 2556 พบวํา แม๎
สุขภาพกายจะดีขึ้นในหลายด๎าน สุขภาพจิตกลับเป็นป๓ญหาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งความผิดปกติทางจิต และอารมณ๑ รวมทั้งอาการเครียด
หรือความแปรปรวนทางจิตใจของคนไทยมีเพิ่มสูงขึ้นในรอบ 10 ปี ด๎วยป๓ญหาดังกลําวจ้านวนผู๎ปุวยในเพิ่มขึ้นจาก 138 คนตํอ
ประชากรแสนคน ในปี 2546 เป็น 218 คน และในปี 2554 อัตราผู๎ปุวยทางจิตเพิ่มขึ้น โดยมี  สาเหตุ 2 ประการ คือ 1) 
จ้านวนผู๎มีป๓ญหาทางจิตใจในประเทศเพิ่มสูงขึ้น และ 2) ผู๎ปุวยสามารถเข๎าถึงบริการทางสุขภาพจิตได๎มากข้ึน 

2. พฤติกรรมสุขภาพ (3 Self) ของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพและ
หลังติดตามผลมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.001) คําเฉลี่ยตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย กํอนและหลังเข๎ารํวม
โปรแกรมลดลงอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.05) และคําเฉลี่ยตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีกํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมลดลง
อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.001) สามารถอภิปรายผลได๎ดังนี้ 

2.1 โปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ สงผลตอพฤติกรรมสุขภาพของกลุํมตัวอยํางที่เขาโปรแกรมมี
สุขภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากการดูแลสุขภาพตนเองเป็นการกระท้าที่สํงเสริมให๎บุคคลมีชีวิตอยูํ มีภาวะสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี 
บุคคลเลือกปฏิบัติกิจกรรมที่คาดวําจะเกิดผลที่ดีตํอตน โดยจะต๎องทราบวําเมื่อท้ากิจกรรมนั้นแล๎วจะเกิดประโยชน๑ตํอตน  ซึ่ง
โปรแกรมการเสริมสร๎างสุขภาพเน๎นการให๎ข๎อเท็จจริงในการการดูแลสุขภาพ มีการสื่อสารทาง face book และ line “ คนรัก
สุขภาพ “ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยการให๎ตัวแบบเป็นวิดีโอสาธิต เพื่อให๎เข๎าถึงได๎งํายและสามารถน้าไปศึกษาได๎ตลอดเวลา 
และมีการก้ากับตนเองโดยให๎มีการบันทึกกิจกรรมตํางๆที่เกี่ยวกับสุขภาพในสมุดสุขภาพ มีการเสริมแรงจูงใจ โดยมีการให๎ของ
รางวัลกับผู๎ที่สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎และรับการปรึกษาเรื่องสุขภาพทั้งใน line, face book “คนรักสุขภาพ“กับผู๎วิจัย
โดยตรง สามารถนัดหมายลํวงหน๎า สอดคล๎องกับอังศินันท๑ อินทรก้าแหง (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self พบวา 
ภายหลังการเขารวมโปรแกรมการเสริมสร๎างพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self กลุํมตัวอยํางสูงกวากอนเขารวมอยางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ โดยมีการรับรูความสามารถตนเอง เช่ือมั่นวาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดดวยตนเองสอดคล๎องกับแนวคิดของ 
Bandura (1986) ที่กลาววาการรับรูความสามารถของตนเองของบุคคลนั้นเปนตัวก้าหนดใหเขาตองใชความพยายามในการ
เผชิญหนากับอุปสรรคตาง ๆ และการที่บุคคลกระท้าอยางเต็มที่ตลอดเวลามีแนวโนมที่จะประสบความส้าเร็จสูง (Bandura; & 
Cervone. 1983)  

การก้ากับตนเอง (self-regulation) พบวา เปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรมและระยะเวลาในการทดลองซึ่งเปนไปตาม
แนวคิดของซัคและซิมเมอแมน Schunk & Zimmerman (1997) ที่กลาววาการก้ากับตนเองเปนกระบวนการที่กระตุนและ
สนับสนุนตอความรูความเขาในพฤติกรรมและความพอใจเพื่อน้าไปสูการบรรลุเปาหมาย (Goal setting) ที่ตนเองตั้งไวใน
ที่สุดดวยการก้าหนดพฤติกรรมเปาหมายที่ตองการเปลี่ยนแปลง การเตือนตนเอง (Self-monitoring) โดยใชกลวิธีการตั้ง
เปาหมาย การวางแผน การด้าเนินการติดตามผลทั้งในดานพฤติกรรม ดานความรูความเขาใจและดานแรงจูงใจของตนเอง
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จะสงผลใหบรรลุถึงสิ่งที่มุงหวังไดดวยตนเอง (ชินพัฒน ช่ืนแดชุม, 2542, น.15) และแบนดูลา (Bandura,1986) กลําววํา 
บุคคลมีความสามารถท่ีจะก้ากับตนเองโดยควบคุมความคิด ความรู๎สึก การจูงใจและการกระท้าของตนเองจากการประเมินผล
ของการกระท้านั้นๆด๎วยตนเอง ซึ่งต๎องอาศัยการฝึกฝนตนเองอันประกอบไปด๎วยกระบวนการสังเกตตนเอง การตัดสินตนเอง
และการแสดงปฏิกิริยาตํอตนเอง  

การดูแลตนเอง (self-care) การศึกษานี้มีการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการด้ารงชีวิตเหมาะสมกับความสามารถ
และความสนใจของกลุํมตัวอยําง โดยใหมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกข้ันตอน เชํน การค้านวณแคลลอรี่ การวัดรอบวงเอว 
จนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ไดปฏิบัติจริงและปฏิบัติจนคนพบวิธีการปฏิบัติดวยตนเองหรือจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายที่
แสวงหาเองจนสามารถน้าความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจ้าวันไดตอเนื่อง (ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง และคณะ, 2545, น.10) สํงผล
ตํอพฤติกรรม 3 – Self มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นท้ังระยะสิ้นสุดการทดลองทันทีและหลังการติดตามผล  

2.2 ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย พบวํา เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป พบวําตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย 
ได๎แกํ BW ,BMI แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และเส๎นรอบวงเอวแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ p<.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ เนื่องจากโปรแกรมนี้ได๎น้าแนวคิด 3-Self ได๎แกํ การรับรู๎ความสามารถในตนเอง 
การก้ากับตนเอง การดูแลตนเอง เป็นกรอบในการปรับพฤติกรรมสุขภาพของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎การสื่อสารทาง face book 
และ line “คนรักสุขภาพ“มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการให๎ตัวแบบเป็นวิดีโอสาธิต เพื่อให๎กลุํมตัวอยํางเข๎าถึงได๎งํายและ
สามารถน้าไปศึกษาได๎ตลอดเวลา มีการก้ากับตนเองโดยให๎บันทึกกิจกรรมสุขภาพในสมุดสุขภาพ รวมทั้งมีการเสริมแรงโดยมี
การให๎ของรางวัลกับผู๎ที่สามารถบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎  ท้าให๎สามารถน้าสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ไปใช๎ในการควบคุมตนเองได๎สอดคล๎อง
กับสุรินทร๑ สีระสูงเนิน ด้ารงค๑ สีระสูงเนิน และชีวี เช้ือมาก (2554) ที่ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 
แบบพอเพียงด๎วยภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นคําเฉลี่ย BMI และ รอบเอว มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.05 
และการศึกษาของปาริฉัตร พงษ๑หารและคณะ (2554) ศึกษาผลของโปรแกรมการสร๎างเสริมสุขภาพตํอพฤติกรรมการปูองกัน
กลุํมอาการอ๎วนลงพุงของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานอยูํในจังหวัดก้าแพงเพชร พบวํา คําเฉลี่ยน้้าหนักตัว ดัชนีมวลกาย 
และรอบเอวของกลุํมทดลองกํอน และหลังการทดลองในสัปดาห๑ที่ 4, 8 และ 12 แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ
p<.001 และต่้ากวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p< .001 

2.3 ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีประกอบด๎วยระดับ FBS ,CHOL, HDL,LDL และTG กํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรม
สร๎างเสริมสุขภาพ พบวํามีคําเฉลี่ยลดลงและเมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยระดับ FBS ,CHOL,LDL และTG กํอนและหลังเข๎ารํวม
โปรแกรม พบวํา มีคําเฉลี่ยลดลงอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ p< .001 เนื่องจากในโปรแกรมการสร๎างเสริมสุขภาพมีการให๎
กลุํมตัวอยํางปฏิบัติทักษะในการจัดการตนเองด๎านการควบคุมอาหารตามแนวทางธงโภชนาการ การค้านวณแคลอรี่ การฉลาดเลือก
และการออกก้าลังกาย ทั้งนี้พบวําการออกก้าลังกายในระดับปานกลางจนถึงหนักวันละ 30 นาที ด๎วยความถี่ 3-5 ครั้งตํอ
สัปดาห๑จะชํวยเพิ่มระดับ HDL ลด LDLและTG (Hoffman,Sheldahl,Kraemer,1998) และการออกก้าลังกายยังเป็นการ
กระจายความเครียดทุกอวัยวะทุกสํวนอันจะสํงผลชํวยปูองกันไมํให๎อวัยวะใดอวัยวะหนึ่งช้ารุดสึกหรอเร็วเกินไป  (มรรยาท รุจิ
วิทย๑, 2548) และยังชํวยลดความเครียดจากการเพิ่มระดับสารเอ็นดอร๑ฟิน (endorphin) จากสมอง ซึ่งมีผลตํอการผํอนคลาย
อารมณ๑อีกด๎วยสํงผลให๎ตัวช้ีวัดทางเคมีของกลุํมตัวอยํางดีขึ้นยกเว๎นในสํวนของ HDL ถึงแม๎วํากลุํมตัวอยํางจะมีการควบคุม
อาหารและมีการออกก้าลังกายมากขึ้นแตํ ระดับ HDL นั้นจ้าเป็นต๎องใช๎ระยะเวลาที่นานพอที่จะสํงผลให๎เกิดการปฏิบัติอยําง
ตํอเนื่อง เพื่อให๎การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให๎ส้าเร็จตามเปูาหมาย มีผลให๎พฤติกรรมสุขภาพ ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกายและ
ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีดีขึ้น 
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3. ความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ  พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจใน
การเข๎ารํวมกิจกรรมอยูํในระดับมาก ( = 3.46) เนื่องจากการเข๎ารํวมกิจกรรมกลุํมจะชํวยให๎สมาชิกทุกคนได๎แลกเปลี่ยน
ข๎อมูลด๎านสุขภาพซึ่งกันและกันพร๎อมทั้งยังชํวยให๎ได๎ข๎อมูลการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยตลอดจนเหมาะสมกันตนเองที่จะน้าไปใช๎
และในโปรแกรมครั้งนี้ใช๎รูปแบบการติดตํอสื่อสารที่เข๎าถึงงํายทั้งทาง face book และ Line ตลอดจนเสนอตัวแบบท่ีเหมาะสม
ให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถน้าไปใช๎ได๎งําย และมีการ feed back ข๎อมูลด๎านสุขภาพรายบุคคลอยํางเป็นรูปธรรมทั้งในสํวน
ของตัวช้ีวัดทางรํางกายและตัวช้ีวัดทางชีวเคมี รวมทั้งมีการเสริมแรงจึงสํงผลให๎ผู๎เข๎ารํวมมีความพึงพอใจ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
   1. จากผลการวิจัยโปรแกรมการสร๎างเสริมสุขภาพ (3-Self) ท้าให๎คณาจารย๑และบุคลากร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกายและตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีดีขึ้น ดังนั้น สามารถน้าโปรแกรมนี้ไปใช๎ใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกายและตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีในคณาจารย๑และบุคลากรในคณะ
อื่น ๆ รวมทั้งกลุํมเสี่ยงอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรม 
   2. การน้าโปรแกรมการสร๎างเสริมสุขภาพไปใช๎ ควรมีศึกษาเทคนิคที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมและท้าความเขาใจ
เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชในการบันทึกและติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะเปนสํวนส้าคัญที่จะสงเสริมใหผูที่เขา
โปรแกรมไดตระหนักและมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไดอยางถูกตอง 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

  1. ควรศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการสร๎างเสริมพฤติกรรมสุขภาพโดยมีการเปรียบเทียบ 2 กลุํม คือกลุํม
ควบคุมและกลุํมทดลอง 

  2. ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในระยะยาวเพื่อติดตามดูความคงทนของ
พฤติกรรมสุขภาพสุขภาพ 3–Self และคําตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกายและทางเคมี 
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การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

The Study of Health Behavior and Effective of Behavioral Health 
Modification Program on Health Behavior Promotion of Students             

at Bansomdetchaopraya Rajabhat University 
 

ดร.ชลพร กองค้า* 
 

บทคัดย่อ    
 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา และ 2) ศึกษาประสิทธิผลของการเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร๎าง
พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา กลุํมตัวอยํางเป็นนิสิตชั้นปีที่หน่ึง คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ระยะที่ 1 กลุํมตัวอยํางจ้านวน 290 คน ได๎จากสูตรการค้านวณประชากรของยามาเนํ และระยะที่ 2 
กลุํมทดลอง ได๎จากความสมัครใจและเป็นไปตามเกณฑ๑การคัดเลือกกลุํมตัวอยําง จ้านวน 40 คน ศึกษาระหวํางเดือน
กุมภาพันธ๑-กันยายน 2559 เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ระยะที่ 1 ประกอบด๎วย 1) แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป                       
2) แบบสอบถามการดูแลพฤติกรรมสุขภาพ (3อ.)  3) แบบประเมินความเครียดด๎วยตนเอง และ 4). การประเมินทางรํางกาย 
และในระยะที่ 2 ประกอบด๎วย 1) โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (อังศินันท๑ อินทรก้าแหง, 2552) 2) แบบสอบถาม
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self 3) การประเมินทางรํางกาย โดยกลุํมตัวอยํางเข๎ารับโปรแกรมการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 5 ครั้ง เป็นเวลา 10 สัปดาห๑ และติดตามประเมินผลหลังเข๎าโปรแกรม 4 สัปดาห๑ การวิเคราะห๑ข๎อมูล
ค้านวณหาคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช๎สถิติทดสอบที การวัดซ้้า และการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) พฤติกรรมสุขภาพ 3อ. (ด๎านโภชนาการ ร๎อยละ 86.9 ด๎านอารมณ๑ร๎อยละ 83.4 และด๎านการออกก้าลังกายร๎อยละ 

80 ) โดยรวมอยูํในเกณฑ๑ปกติ ร๎อยละ 86.6  
2) พฤติกรรม 3S (การเช่ือในความสามารถของตนเอง การก้ากับตนเอง และการดูแลตนเอง) ของกลุํมตัวอยําง

โดยรวมและรายด๎าน หลังเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กํอนทดลอง หลังทดลองและหลังการติดตามผล 
แตกตํางกันอยําง มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 มีคําเฉลี่ยตัวช้ีวัดทางสุขภาพทางกายกํอนทดลอง หลังทดลองและหลังการ
ติดตามผล แตกตํางกันอยําง มีนัยส้าคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 และคําเฉลี่ยตัวช้ีวัดทางชีวเคมี กํอนการทดลองและหลังการ
ทดลองประกอบด๎วย ระดับน้้าตาลในเลือด (FBS) โคเลสเตอรอล (CHOL), LDL ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎น HDL คําเฉลี่ยแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
  ค าส าคัญ: พฤติกรรมสุขภาพ  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3S 
 
 

*อาจารย๑ประจ้ากลุํมวิชาชพีครู คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลยัราชภฎับ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
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Abstract 
   

The objective of research were to 1) study health behaviors of student at Bansomdetchaopraya 
Rajabhat University and 2) study effective of behaviors health modification programs on health behaviors 
promotion for student at Bansomdetchaopraya Rajabhat University. The subjects were divided in to two 
group the first group of health behaviors study consisted of 290 The second group consisted of 40 
students and received the behaviors health modification programs. Study in 2016 The research 
instruments in the first and secondary phase were 1) demographic data 2) health behaviors questionnaires 
3E’s. 3) stress questionnaires 4) physical assessment and the secondary phase content of 1) health 
behavior modification program. 2) health behavior modification questionnaires 3-Self. Data were analyzed 
frequency percentage mean, SD, paired t-test, Repeated measure one-way ANOVA.  

The results of this research were as follows:  
1)The total and dimensions means score of health behavior 3E’s (food, exercise and emotion ) 

were normal more than 80 percentage.  
2)The total and dimensions means score of health care behavior (3 self: self efficacy, self 

regulation and self care) and health indicators (body mass index, waist circumference) before, after and 
after the follow-up the behaviors health modification programs were statistically significantly different 
higher than before the implementation (P<.05). And other indication including fasting blood sugar, total 
cholesterol, lipid profiles before and after were statistically significantly different higher than before the 
implementation (P<.05). Except the HDL cholesterol was not statistically significantly different.  
  Keywords: Health Behaviors, Health Behaviors Modification 3’S 

 
บทน า 

 พฤติกรรมสุขภาพเป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญในการด้าเนินชีวิตตลอดชํวงวัยของชีวิตมนุษย๑ การที่มนุษย๑จะมีคุณภาพชีวิตที่
ดีนั้นขึ้นอยูํกับหลายป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให๎มีพัฒนาการไปตามแตํละชํวงวัยได๎อยํางเหมาะสม ทั้ง
ทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา อารมณ๑และสังคม จะเกิดภาวะสมดุลของพัฒนาการตามชํวงวัยได๎นั้นจะต๎องเป็นไป
ตามล้าดับขั้นพ้ืนฐานที่ส้าคัญคือ อาหาร การออกก้าลังกาย การอยูํรํวมกันในสังคมอยํางมีความสุข และเมื่อเกิดภาวะไมํสมดุล
จะสํงผลกระทบท้าให๎ระบบอวัยวะตํางๆ ท้าหน๎าที่ได๎ไมํดี ท้าให๎เกิดอุบัติการณ๑ของภาวะไขมันในเลือดสูง  ไตรกลีเซอไรด๑ และ
ไขมันไมํดี (LDL) เพิ่มขึ้น เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงตั้งแตํวัยรุํน เกิดภาวะเมตาบอลิกซินโดรมหรืออ๎วนลงพุงมากขึ้น 
โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ด้าเนินมาตั้งแตํวัยเยาว๑ที่มักจะถูกละเลยเสมือนวําไมํใชํวิถีน้าไปสูํโรคภัยร๎ายแรงใดๆ  วิถีชีวิตเหลํานี้กลับ
กลายเป็นป๓จจัยเสี่ยงท่ีจะสงํผลกระทบตอํชีวิตในอนาคต สอดคล๎องกับการศึกษาของเสาวรส มีกุศล (2543) ที่กลําววํา ถ๎าวัยรุํน
มีป๓ญหาสุขภาพ ยํอมไมํสามารถท้าหน๎าที่พัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าอยํางมีประสิทธิภาพ และจากการส้ารวจสุขภาพ
ประชาชนไทย ครั้งที่ 4 พ.ศ.2551-2552 พบวํา แนวโน๎มการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้้าหนักเกินและโรคอ๎วน ภาวะ
ระดับน้้าตาลในเลือดสูงขึ้นในประชากรที่อาศัยอยูํในเขตเมือง (วิชัย เอกพลากร และคณะ, 2554) จากข๎อมูลที่กลําวมาข๎างต๎น
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สอดคล๎องกับสถานการณ๑ป๓จจุบันที่ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล (2557) ได๎กลําวถึงการวิเคราะห๑ภาระโรคของประเทศ คือ 
“โรคไมํติดตํอเรื้อรัง” (NCDs) อันเกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยํางรุดหน๎า ท้าให๎มนุษย๑สบายมากขึ้น 
ลดการใช๎แรง รวมถึงการใช๎พฤติกรรมสุขภาพที่ไมํถูกหลัก  ซึ่งท้าให๎ต๎องมีการน้าเสนอให๎เป็นนโยบายวาระแหํงชาติ 
เพื่อสนับสนุนให๎มีแผนงานการด้าเนินการด๎านพฤติกรรมสุขภาพของทุกภาคสํวนระดับประเทศตํอไป   

นอกจากน้ีสถานการณ๑โรคเรื้อรังที่เกี่ยวข๎องกับภาวะสุขภาพของประชากรไทยได๎แกํ โรคเบาหวาน และภาวะไขมันใน
เส๎นเลือดสูง พบวําความชุกการเกิดเบาหวานในประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร๎อยละ 6.9 ภาวะไขมันคอเลสเตอรอล
(Total cholesterol:TC≥240 มก/ดล.) ร๎อยละ 19.1 พบในเพศหญิงสูงกวําชาย ทั้งสามภาวะสุขภาพที่กลําวข๎างต๎นของ
ประชาชนไทยมีความชุกสูงสุดอยูํในเขตกรุงเทพมหานคร (ส้านักงานส้ารวจสุขภาพประชาชนไทย, 2553) สํวนสถานการณ๑ด๎าน
พฤติกรรมบริโภคอาหารของประชาชนไทยในแตํละกลุํมอายุผลการส้ารวจ ปี พ.ศ.2552 พบวํา การบริโภคอาหารมื้อหลักครบ 
3 มื้อต่้าสุดคือวัยรุํน (15-24 ปี) และบริโภคอาหารวําง ร๎อยละ 82.6 วิธีการปรุงอาหารที่รับประทานประจ้าที่ปรุงโดยใช๎น้้ามัน 
ได๎แกํ อาหารประเภทผัดและทอดสูงสุดในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานครถึงร๎อยละ 48.5 และ 41.9 ตามล้าดับ 
สํวนทางด๎านพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม๎ของประชาชนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบวํา ประชาชนไทยรับประทานต่้ากวํา
ข๎อแนะน้ามาตรฐานที่ควรรับประทาน 5 สํวนตํอวัน (WHO, 2003) ประชาชนไทยรับประทานเพียง 3 สํวนตํอวัน ถึงร๎อยละ 
82.3 สัดสํวนของการบริโภคเพิ่มขึ้น ได๎แกํ น้้าอัดลม เครื่องชูก้าลัง ขนมขบเคี้ยว เป็นต๎น เมื่อพิจารณาความถี่ในการบริโภค
อาหารเฉพาะชํวงอายุ 15-29 ปี พบวํา บริโภคเนื้อติดมัน หนังไกํและเนื้อสัตว๑ท่ีผํานกระบวนการผลิตที่มีไขมันสูง และเนื้อสัตว๑
ที่ผํานกระบวนการผลิตที่มีเกลือสูง บริโภคเกือบทุกวัน ร๎อยละ 8 และทุกวันร๎อยละ 4.4 และอาหารทอด เชํน หมู ไกํ ทอดมัน 
บริโภคเกือบทุกวันร๎อยละ 14.5 และทุกวันร๎อยละ 7.7 สํวนประเภทเครื่องดื่ม ชา และกาแฟ บริโภคเกือบทุกวันร๎อยละ 6.5 
และทุกวันร๎อยละ 30.8 น้้าอัดลม น้้าหวานบริโภคเกือบทุกวันร๎อยละ 8.3 และบริโภคทุกวันร๎อยละ 7.9 (วิชัย เอกพลากรและ
คณะ, 2554) ซึ่งจะเห็นได๎วําเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารในสัดสํวนที่ไมํเหมาะสม และมีความเกี่ยวข๎องกับสาเหตุการเกิด
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดอุดตันในสมอง และโรคเบาหวาน (อังศินันท๑ อินทรก้าแหง , 2550;         
สุนทรา เลี้ยงเชวงวงศ๑, 2556) สํวนพฤติกรรมการออกก้าลังกายของประชาชนไทยในแตํละกลุํมอายุผลการส้ารวจ ปี พ.ศ.2552 
พบวํา มีกิจกรรมทางกายโดยรวมตั้งแตํอายุ 15 ปีขึ้นไป ไมํเพียงพอร๎อยละ 18.5 และมีกิจกรรมทางกายยามวํางต่้ากวําเกณฑ๑
ร๎อยละ 43.6 โดยเฉพาะเพศหญิงกลุํมอายุ 15-29 ปี มีกิจกรรมทางกายยามวํางไมํเพียงพอร๎อยละ 73.2 ด๎านภาวะสุขภาพจิต  
มีความส้าคัญตํอนิสิตในการด้าเนินชีวิตรวมถึงพฤติกรรมสุขภาพ จากการศึกษาของ Pryjmachuk and Richards (2007) 
ด๎านความเครียดหรือภาวะกดดัน (stress or distress) พบวํานักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีแนวโน๎มวําประสบกับป๓ญหาภาวะ
เครียดสูง เมื่อเทียบกับคนในวัยเดียวกันที่ไมํได๎อยูํในสถานภาพของนักศึกษา นอกจากนี้วัยรุํนยังมีความเครียดเกี่ยวกับรูปรํางอ๎วน
หรือผอม การเรียน และครอบครัว (ศรีเรือน แก๎วกังวาล, 2549) ภาวะสุขภาพเป็นกระบวนการพลวัตที่ไมํหยุดนิ่ง บุคคลจะต๎อง
พยายามดูแลรักษาเพื่อให๎รํางกายกลับสูํสภาวะปกติให๎เร็วที่สุด วิธีการส้าคัญที่บุคคลใช๎ปกปูองสุขภาพนั้น คือการมีพฤติกรรม
สํงเสริมสุขภาพท่ีถูกต๎องและสม่้าเสมอ (Palank, 1991) พฤติกรรมการดูแลสุขภาพท่ีดีนั้นจะเป็นการสํงเสริมให๎ทุกคนมีสุขภาพ
ดีทั้งรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ สังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งจะน้าไปสูํความปกติสุขในชีวิต โดยทุกคนสามารถกระท้าบทบาทของตน
ได๎เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) ที่มุํงเน๎นพัฒนาผู๎เรียนในการ
พัฒนาการทางด๎านรํางกาย สติป๓ญญา เพื่อพัฒนานิสิตไทยให๎มีภาวะสุขภาพที่ดี รํางกายแข็งแรง สติป๓ญญาดี อารมณ๑ สังคม
และมีคุณธรรมจริยธรรมและให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ และนิสิตถือวําเป็นทรัพยากรที่มีคุณคําที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ
ให๎เกิดความเจริญรุํงเรือง โดยเฉพาะนิสิตที่ศึกษาในสาขาครุศาสตร๑ ซึ่งต๎องเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎กับนักเรียน  
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จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบวําการศึกษาภาวะสุขภาพของนักศึกษาสํวนใหญํเป็นลักษณะเชิงส้ารวจและหา
ป๓จจัยความสัมพันธ๑ของพฤติกรรมสุขภาพเป็นสํวนใหญํ และท้าการศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสํวนใหญํเป็นภาพรวม
ของชํวงอายุ 15 ปีขึ้นไป ไมํได๎ระบุในชํวงวัยที่ชัดเจน ท้าให๎ขาดภาพเฉพาะของชํวงวัยเรียนระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นชํวงวัยที่
ส้าคัญและเป็นทรัพยากรที่มคีํามากในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงสนใจและเห็นความส้าคัญของการศึกษาพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพของและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ซึ่ง
เป็นการศึกษาวิจัยตํอยอดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในนิสิต โดยใช๎กรอบแนวคิด 3 self และ PROMISE เป็นตัวบํงช้ี
สุขภาพ เพื่อที่จะกํอให๎เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ดีและมีความยั่งยืนและลดความเสี่ยงตํอการเกิดโรค (อังศินันท๑ อินทรก้าแหง,  
2552) โดยในระยะที่ 1 จะศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานตามแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.ของกรมอนามัย
ประกอบ และระยะที่ 2 จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยใช๎หลักการ 3S และใช๎เทคนิคในการปรับพฤติกรรมสุขภาพด๎วย
หลักการเสริมแรงทางบวก ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ จะชํวยสะท๎อนภาพพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตในป๓จจุบัน   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา  
2. เพือ่ศึกษาประสิทธิผลของการเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพเพื่อเสริมสร๎างพฤติกรรมสุขภาพ

ของนิสิต มหาวิทยาลยับ๎านสมเดจ็เจ๎าพระยา โดยมีวัตถุประสงค๑ยํอยดังนี ้
   2.1 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ (3S) ของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ

เจ๎าพระยา ในการใช๎โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกํอนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล 
  2.2. เพื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวัดสุขภาพทางกายของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จ

เจ๎าพระยา ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกํอนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล 
  2.3  เพื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีในเลือดของนิสิตช้ันปีที่  1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ที่เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกํอนการทดลอง หลังการทดลองและหลั งการ
ติดตามผล 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพและผลของการใช๎โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อ
เสริมสร๎างพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา การด้าเนินการแบํงออกเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะส้ารวจพฤติกรรมสุขภาพ และระยะทดลองใช๎โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรการวิจัยครั้งนี้เป็น นิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา ประจ้าปี 
2558 จ้านวน 1,012 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยแบํงออกเป็น 2 กลุํม ตามการศึกษาท่ีมี 2 ระยะคือ ในระยะที่ 1 เป็นการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลพฤติกรรมสุขภาพ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ เป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา จ้านวน 287 คน เก็บจริง 290 คน ที่ได๎มาจากการค้านวณจากประชากร (Yamane,1967) 
และสุํมอยํางแบํงช้ัน (Stratified random sampling) และระยะที่ 2 เป็นวิจัยเชิงกึ่งทดลองกลุํมเดียว กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยคัดกรองจากนิสิตที่สนใจและเซ็นยินยอมเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
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และมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 2) สามารถเข๎ารํวม
โครงการได๎ครบ 5 ครั้ง 3) ให๎ความรํวมมือในการตรวจทางกาย ประกอบด๎วย ดัชนีมวลกาย วัดเส๎นรอบวงเอว และตรวจชีวเคมี
ในเลือด (ตรวจเลือดเฉพาะกํอนและหลังการทดลอง) ประกอบด๎วย ระดับน้้าตาลในเลือด (FBS) โคเลสเตอรอล (CHOL), HDL, 
LDL ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) 4) ตอบแบบประเมิน 3S กํอนการทดลอง หลังการทดลองและหลังการติดตามผล จ้านวน 40 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยและเก็บรวบรวมข๎อมูล ในระยะที่ 1 ประกอบด๎วย 1) แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไป ได๎แกํ เพศ 
อายุ ที่พักอาศัย ประวัติครอบครัว พฤติกรรมเสี่ยง และสรุปพฤติกรรมเสีย่งทางด๎านสขุภาพโดยผู๎วิจยั 2) แบบสอบถามการดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ (3อ.) คําความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.76 3) แบบประเมินความเครียดด๎วยตนเอง คําความเช่ือมั่น 0.89 และ 
3) การตรวจรํางกาย ในระยะที่ 2 ประกอบด๎วย 1) โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (อังศินันท๑ อินทรก้าแหง, 
2552) 2) แบบสอบถามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 Self (การรับรู๎ความสามารถ การก้ากับตนเองและการดูแล
พฤติกรรมสุขภาพ คําความเชื่อมั่น เทํากับ 0.73, 0.80 และ0.85) ของอังศินันท๑ อินทรก้าแหง (2552) โดยเครื่องมือทั้งหมดได๎
ผํานการพิจารณาจากผู๎เช่ียวชาญ จ้านวน 3 ทําน ตรวจสอบความถูกต๎องของภาษา และเนื้อหา (Content Validity) แล๎วน้า
ข๎อเสนอแนะของผู๎เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก๎ไข หลังจากนั้นน้าไปทดลองใช๎กับกลุํมเปูาหมายที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง ไ ด๎คําความ
เชื่อมั่นดังกลําวข๎างต๎น แล๎วน้าไปใช๎ในการทดลองและเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยําง ค้านวณหาคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช๎สถิติ paired t-test และวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบวัดซ้้าของคําเฉลี่ยของพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยใช๎ Repeated measure one-way ANOVA ในการเปรียบพฤติกรรมสุขภาพกํอนการทดลอง หลังการทดลองและหลัง
การติดตามผล 
 วิธีการด าเนินงาน 
 การวิจัยครั้งนี้แบํงเป็น 2 ระยะคือ  

ระยะที่ 1 ท้าการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ กลุํมตัวอยํางได๎จากการสุํมตัวอยํางแบบแบํง
ช้ัน เก็บขอ๎มูลโดยใช๎แบบสอบถาม วัดดัชนีมวลกาย และวัดเส๎นรอบวงเอว  

ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (One group experimental research) กลุํมเดียววัดกํอนการทดลอง หลังการ
ทดลองและติดตามผลหลังสิ้นสุดการทดลอง โดยกลุํมทดลอง ได๎รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จ้านวน 5 ครั้ง 
ใช๎เวลาครั้ง ๆ ละ 3 ช่ัวโมง หํางกันครั้งทุก 2 สัปดาห๑ และติดตามผล หลังการทดลอง 4 สัปดาห๑ ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลโดยใช๎         
1) แบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ 2) การประเมินตัวชี้วัดทางรํางกายประกอบไปด๎วย ดัชนีมวลกาย และการวัดเส๎นรอบวงเอว 
3) การประเมินตัวช้ีวัดทางเคมีในเลือด ประกอบไปด๎วย ประกอบไปด๎วยระดับน้้าตาลในเลือด (FBS) โคเลสเตอรอล (CHOL) 
HDL LDL ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) โดยจัดกิจกรรมตามโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1 ให๎ความรู๎ วิธีการและ
ขั้นตอนในการก้ากับตนเอง (Self-regulation) การเช่ือในความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) และการดูแลตนเอง (Self- 
care) ครั้งท่ี 2 จัดกิจกรรมการให๎ความรู๎เป็นฐานกลุํมยํอยและฝึกทักษะเลือกโซนอาหาร บริโภคตามธงโภชนาการ การค้านวณ
พลังงานอาหาร ครั้งที่ 3 หลักการการออกก้าลังกายและการปฏิบัติ การใช๎พลังงานของแตํละกิจกรรม ครั้งที่ 4 หลักการ
ทางด๎านการจัดการกับอารมณ๑ความเครียดและปฏิบัติ ครั้งที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันจากประสบการณ๑ตรง และ
ติดตามประเมินผลหลังสิ้นสุดการทดลอง 4 สัปดาห๑ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎เก็บข๎อมูลพฤติกรรมสุขภาพในระยะที่ 1และระยะที่ 2 ท้าการทดลองเปรียบเทียบความ
แตกตํางของพฤติกรรมสุขภาพ ตัวช้ีวัดทางด๎านรํางกาย ภายในกลุํมกํอนการทดลอง หลังการทดลองและติดตามผล วิเคราะห๑
ความแปรปรวนแบบสองทางชนิดวัดซ้้า สํวนตัวช้ีวัดทางชีวเคมีในเลือดท้าการวัดกํอนการทดลองและหลังการทดลอง โดย
เปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ย paired t-test มีผลดังนี้ 
 

ระยะที่ 1 ผลการส ารวจพฤติกรรมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 1 จ้านวน ร๎อยละของพฤติกรรมสุขภาพ 3อ ด๎าน การออกก้าลังกาย โภชนาการ และอารมณ๑ ของกลุํมตัวอยําง (n=290) 
พฤติกรรมสุขภาพ สูงกวําเกณฑ๑ อยูํในเกณฑ๑ ต่้ากวําเกณฑ๑ 
  จ้านวน ร๎อยละ จ้านวน ร๎อยละ จ้านวน ร๎อยละ 
โดยรวม  15 5.2 251 86.6 24 8.2 
รายด๎าน        
 -การออกก้าลังกาย 23 7.9 232 80.0 35 12.1 
 -โภชนาการ 19 6.6 252 86.9 19 6.6 
 -อารมณ๑ 23 7.9 242 83.4 25 8.6 

               
จากตารางที่ 1 พบวําพฤติกรรมสขุภาพด๎าน การออกก้าลังกาย โภชนาการ และอารมณ๑ ของกลุํมตวัอยําง โดยรวม

และรายด๎าน สํวนใหญํอยูํในเกณฑ๑ปกติ ตั้งแตํร๎อยละ 80 และมสีูงกวําเกณฑ๑ปกติโดยรวมเพียงร๎อยละ 5.2 และรายด๎านร๎อยละ 
6.6-7.9 และต่้ากวําเกณฑ๑ปกติโดยรวมเพียงร๎อยละ 8.2 และรายด๎านร๎อยละ 6.6-12.1   

   
             ตารางท่ี 2  จ้านวนและร๎อยละดัชนีมวลกาย (BMI) เส๎นรอบวงเอว ของกลุํมตัวอยําง (n=290) 

ภาวะสุขภาพ ปกติ ไมํปกต ิ

 จ้านวน ร๎อยละ จ้านวน ร๎อยละ 
-ดัชนีมวลกาย (BMI) 141 48.6 149 51.3 
-เส๎นรอบวงเอว 243 83.8 47 16.2 

 

จากตารางที่ 2 พบวํา ดัชนีมวลกาย (BMI) อยูํในเกณฑ๑ไมํปกติถึงร๎อยละ 51.8 สํวนใหญํเส๎นรอบวงเอว อยูํใน
เกณฑ๑ปกติ ร๎อยละ 83.8  
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  ระยะที่ 2 ประสิทธิผลของการเขา้ร่วมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
       การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 S, ด๎านรํางกายและด๎านเคมีในเลอืด 
 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรายคูํคําเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพรายด๎าน และโดยรวมของกลุํมตัวอยํางที่ชํวงเวลาตํางกัน 

พฤติกรรมสุขภาพ Mean dffi. Std.Error p-value 
ด้านการดูแลตนเอง (Self-care)     
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.325 .567 .025* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล -4.425 .626 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล -3.100 .453 .000* 
ด้านการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy)    
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง -.925 .357 .013* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล -3.000 .400 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล -2.075 .298 .000* 
ด้านการควบคุมตนเอง (Self-regulation)     
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง -1.325 .352 .001* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล -2.125 .374 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล -.800 .256 .003* 
ภาพรวมของพฤติกรรมสุขภาพ (3S)    
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง 16.125 .778 .000* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล 12.425 .920 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล -3.700 .610 .000* 

*p<.05 
จากตารางที่ 3 พบวํา พฤติกรรมสุขภาพโดยรวมและรายด๎าน เมื่อเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมสุขภาพ

กํอนทดลอง หลังทดลองและหลังการติดตามผล แตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบรายคูํคําเฉลี่ยตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย ประกอบไปด๎วย น้้าหนัก ดัชนีมวลกาย และเส๎นรอบวงเอว 
               ของกลุํมตัวอยํางที่ชํวงเวลาตํางกัน (n=40) 

พฤติกรรมสุขภาพ Mean dffi. Std.Error p-value 

น้ าหนัก (BW)    
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง .815 .359 .029* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล 1.705 .367 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล .890* .124 .000* 
ดัชนีมวลกาย (BMI)    
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง .334 .147 .028* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล .626 .142 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล .292 .053 .000* 
เสน้รอบวงเอว    
  กํอนการทดลอง-หลังการทดลอง 1.963 .396 .000* 
  กํอนการทดลอง-หลังติดตามผล 3.790 .458 .000* 
  หลังการทดลอง-หลังติดตามผล 1.828 .294 .000* 

*p<.05 
      จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบรายคูคํําเฉลี่ยพบวําตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย ประกอบไปด๎วยน้้าหนัก ดัชนีมวลกาย 
เส๎นรอบวงเอว กํอนการทดลอง หลังการทดลอง และหลังติดตามผล แตกตํางกันอยํางมีนัยสา้คัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีประกอบไปด๎วยระดับน้้าตาลในเลือด 
(FBS) โคเลสเตอรอล (CHOL) HDL LDL ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) ของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังการทดลอง (N=40) 

ข๎อความ  X
 

SD. df t p-value 

ระดับน้้าตาลในเลือด  กํอนการทดลอง 88.000 7.089 39 2.678 .011* 
(FBS) หลังการทดลอง 84.500 8.869    
       

โคเลสเตอรอล (CHOL) กํอนการทดลอง 187.975 28.143 39 2.886 .006* 
 หลังการทดลอง 169.325 39.554    
       

HDL กํอนการทดลอง 57.375 11.021 39 -1.740 .090 
 หลังการทดลอง 59.450 11.692    
       

LDL กํอนการทดลอง 113.450 26.399 39 2.127 .040* 
 หลังการทดลอง 103.650 33.285    
       

ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) กํอนการทดลอง 99.025 44.963 39 2.031 .049* 
 หลังการทดลอง 88.250 39.296    

*p<.05 
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     จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมีในเลือด ประกอบไปด๎วย  ระดับน้้าตาลในเลือด 
(FBS) โคเลสเตอรอล (CHOL) LDL ไตรกลีเซอไรด๑ (TG) ของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังการทดลองแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ <.05 ยกเว๎น HDL มีแนวโน๎มสูงขึ้นแตํแตกตํางอยํางไมํมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 

สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยการอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

 ระยะที่ 1 พฤติกรรมสุขภาพของนิสิต ช้ันปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา สํวนใหญํเป็นเพศหญิงถึง
ร๎อยละ 71 เพศชายร๎อยละ 29 อายุอยูํในชํวง 18-21 ปี ซึ่งเป็นชํวงวัยรุํนตอนปลาย และเป็นชํวงการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก
ครอบครัวมาอยูํโดยล้าพังและต๎องปรับตัวตํอการเรียนระดับมหาวิทยาลัย สภาพแวดล๎อมใหมํ เพื่อนใหมํ ซึ่งเป็นการปรับตัวใน
หลายๆ ด๎าน จากข๎อมูลพบวํานิสิตสํวนใหญํพักอาศัยหอพัก/ห๎องเชําหรือคอนโด ถึงร๎อยละ 72.1 มีเพียงร๎อยละ 26.2 เทํานั้นที่
พักบ๎านสํวนตัว/บ๎านญาติ ซึ่งมีสํวนเกี่ยวข๎องกับพฤติกรรมสุขภาพตามมา ทางด๎านการออกก้าลังกายมีนิสิตไมํได๎ออกก้าลังกาย
ถึงร๎อยละ 30.4 ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาการออกก้าลังกายในนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ที่พบนักศึกษาขาดการ
ออกก้าลังกายร๎อยละ 29.2 (สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, 2549) ประเภทการออกก้าลังกายสํวนใหญํเป็นการเดินและวิ่งเทํา ๆ กัน
ร๎อยละ 42.1 และออกก้าลังกายในชํวงเย็นสูงถึงร๎อยละ 76.2 นิสิตสํวนหนึ่งไปวิ่งออกก้าลังกายที่วงเวียนใหญํและอุทยาน
กองทัพเรือและอีกสํวนเข๎าศูนย๑ฟิตเนสที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให๎ 
 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร สํวนใหญํซื้อและปรุงอาหารเองทั้งสองอยํางควบคูํกันถึงร๎อยละ 65.9 ลักษณะอาหารที่
รับประทาน ประเภทอาหารส้าเร็จรูป (บะหมี่ อาหารบรรจุกระป๋อง)มีการบริโภค 2-3 ครั้งตํอสัปดาห๑มากถึงร๎อยละ 44.8 
ประเภทไขมันสูง เนื้อสัตว๑ติดมัน ข๎าวมันไกํ ข๎าวขาหมู มีการบริโภค 2-3 ครั้งตํอสัปดาห๑มากถึงร๎อยละ 49.7 และบริโภคเกือบ
ทุกวันถึงร๎อยละ 25.9 ประเภทกะทิมีการบริโภค 1 ครั้งตํอสัปดาห๑มากถึงร๎อยละ 59.3 และบริโภคเกือบทุกวันถึงร๎อยละ 6.9 
ทางด๎านการปรุงอาหาร บริโภคอาหารที่ใช๎วิธีการทอดสูงมากถึงร๎อยละ 47.6 การบริโภคของหวาน 2-3 ครั้งตํอสัปดาห๑มากถึง
ร๎อยละ 42.8 รสชาติที่บริโภคสํวนใหญเํป็นรสหวานสงูสุดร๎อยละ 32.1 รองลงมาเป็นรสเค็มสูงถึงร๎อยละ 25.9 และมีการปรุงรส
อาหารกํอนรับประทานสูงถึงร๎อยละ 75.5 และมีการรับประทานอาหารมื้อเช๎าเกือบทุกวันเพียงร๎อยละ 56.6 ซึ่งสอดคล๎องกับ
การส้ารวจของส้านักงานสถิติแหํงชาติ (2556) พบวํา เยาวชนอายุ 15-25 ปี ร๎อยละ 86.7 รับประทานอาหารมื้อหลักครบ 3 
มื้อน๎อยที่สุด และปริมาณอาหารที่รับประทานมากที่สุดคือมื้อเย็นสูงถึงร๎อยละ 45.5 ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ (สมพร เกตุ
มงคลฉว,ี2543;ตวงพร กตัญ๒ุตานนท๑,2554 ) เนื่องจากสภาพสังคมเมืองที่ชํวงเย็นมีเวลามากท่ีสุดที่สามารถรับประทานอาหาร
ได๎อยํางไมํเรํงรีบและมีกลุํมเพื่อนไปรบัประทานรํวมกัน แหลํงอาหารที่นิสิตใช๎บริการสํวนใหญํเป็นร๎านค๎ารอบๆ มหาวิทยาลัยสูง
ถึงร๎อยละ 44.1   
 ทางด๎านสารเสพติด นิสิตสํวนใหญํไมํสูบบุหรีสู่งถึงร๎อยละ 97.2 สูบบุหรี่มีเพียงร๎อยละ 2.8 และไมํดื่มสุราสูงถึงร๎อยละ 
91 และดื่มสุรามีเพียงร๎อยละ 9 
 พฤติกรรมความเครียดที่สามารถตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ ทางบุคลิกภาพนิสิตมองตนเองวํา ตื่นเต๎นงํายสูงถึงร๎อยละ 56 
9 รองลงมาหงุดหงิดงํายสูงถึงร๎อยละ 53.4 ใจร๎อนสูงถึงร๎อยละ 50.2 และรู๎สึกกลัว/วิตกกังวลสูงถึงร๎อยละ 40.6 ซึ่งเป็นชํวงวัย
ของการปรับตัวหลายด๎านทั้งการเรียน สถานที่การคบเพื่อนใหมํๆ ซึ่งแตกตํางจากการศึกษาของ มณี อาภานันทิกุลและคณะ 
(2554) เรื่องการศึกษาภาวะสุขภาพกาย จิตใจ และจิต สังคม และการปฏิบัติตัว สุขภาพของนักศึกษาพยาบาล พบวํา 
ความรู๎สึกด๎านจิตใจทางลบในชํวง 3 เดือนที่ผํานมาพบวํา ร๎อยละ 93.52 รู๎สึกหงุดหงิด ร๎อยละ 92.06 รู๎สึกเบื่อหนํายไมํอยาก
ท้าอะไร ร๎อยละ 86.24 รู๎สึกเหงาทางด๎านงานและความรับผิดชอบ พบวํา ไมํมีเวลาพักผํอนสูงถึง  ร๎อยละ 51 รองลงมาเรียน
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หนักเทํากับงานราบรื่นดีไมํมีป๓ญหาสูงถึงร๎อยละ 37.2 และล้าดับตํอมาท้างานไมํได๎ดั่งใจมีร๎อยละ 28.3 ทางด๎านครอบครัวและ
สมาชิก สํวนใหญํเป็นสุขดี ไมํมีป๓ญหาสูงสุดร๎อยละ 76.4 รองลงมาคําใช๎จํายมากสูงถึงร๎อยละ 33.6 ต๎องรับผิดชอบครอบครัวสูง
ถึงร๎อยละ 10 ทางด๎านสังคม โชคดีมีเพื่อนสนิทไมํเครียดสูงถึงร๎อยละ 45 จะเห็นวําเป็นชํวงวัยที่ต๎องมีเพื่อนและเพื่อนสนิท มี
เพียงร๎อยละ 19 ที่มองวําสังคมชํางวุํนวาย นําเบื่อ 
 ข๎อมูลทางด๎านสุขภาพทางรํางกาย  น้้าหนัก และ ดัชนีมวลกาย นิสิตสํวนใหญํมีดัชนีมวลกายผิดปกติสูงถึงร๎อยละ 
51.8 เมื่อพิจารณามีระดับดัชนีมวลกายต่้ากวําปกติ ถึงร๎อยละ 14.5 ระดับดัชนีมวลกายสูงกวําปกติ ถึงร๎อยละ 29.3 เมื่อ
พิจารณาทางด๎านเพศพบวําเพศหญิงมีดัชนีมวลกายสูงกวําเพศชายคือร๎อยละ 16.9 และ 8.3 ตามล้าดับ สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ วิชัย เอกพลากรและคณะ (2553) พบวําเพศหญิงมีดัชนีมวลกายสูงกวําเพศชาย  

  ทางด๎านเส๎นรอบวงเอวเกินปกติ เพียง ร๎อยละ 16.2 เมื่อพิจารณาทางด๎านเพศพบวําเพศหญิงมีรอบวงเอวเกินคํา
ปกติใกล๎เคียงกับเพศชาย คือร๎อยละ 9.3 และ 6.9 ตามล้าดับ  

ระยะที่ 2 พฤติกรรมสุขภาพ 3S ของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังเข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
โดยรวมและรายด๎านมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ สอดคล๎องกับผลการศึกษาสุพิชชา วงค๑จันทร๑ (2557) พบวํา 
กลุํมทดลองที่เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3- Self ที่เน๎นผู๎รับบริการเป็นศูนย๑กลางมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพและภาวะอ๎วนดีกวํากลุมํควบคุมที่ปฏิบัติตวัตามปกติ โดยไมํได๎รับโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
3- Self อยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p<.05) 

 2.1 ภายหลังที่นิสิตได๎เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยาโดยรวม พบวํา นิสิตให๎ความสนใจในการเข๎ารํวมกิจกรรม มีแรงจูงใจ ให๎ความสนใจ
ตํอสัดสํวนรูปรํางของตนเองหรือนิสิตอีกสํวนหนึ่งมีเปูาหมายคือต๎องการควบคุมเรื่ องไขมัน นอกจากนี้ทางครอบครัวให๎
ความส้าคัญเรื่องสุขภาพได๎ให๎การสนับสนุนสํงเสริมทั้งเรื่องอาหารพลังงานต่้า กระตุ๎นและออกก้าลังกายเป็นเพื่อน และมีการ
รวมกลุํมชํวยกันในการเลือกรับประทานอาหาร มีการน้าคูํมือท่ีได๎กลับไปทบทวนหลังเข๎ารํวมกิจกรรมในแตํละครั้งและกลับมา
อํานซ้้า เมื่อรับประทานอาหารแบบใดหรือออกก้าลังกาย วัดเส๎นรอบวงเอวก็จะสํงเข๎ากลุํม  face book “พิชิตอ๎วน พิชิตพุง”
และ line “กลุํมพิชิตอ๎วน พิชิตพุง” เพื่อให๎มีการแนะน้าหรือข๎อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมและช่ืนชมซึ่งกันและ
กัน ท้าให๎นิสิตมีการแขํงขันกันไปในที ทั้งภายในกลุํมเดียวกันและเพื่อนอีกกลุํม โดยมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ตนเองที่ได๎จากการจดบันทึกในสมุดสุขภาพเปรียบเทียบกับเปูาหมายยํอย ๆ ของตนเองในแตํละสัปดาห๑และเปรียบเทียบกับ
เพื่อนที่เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน มีแรงจูงใจเป็นของรางวัลในแตํละครั้งที่ท้าได๎ตามเปูาหมาย และชํองทาง face book และ 
line “กลุํมพิชิตอ๎วน พิชิตพุง” สะดวกในการติดตามและให๎ข๎อมูลวีดีโอ การสาธิต ให๎นิสิตได๎ดูและน้าไปปฏิบัติ ได๎สะดวก 
นอกจากน้ียังได๎เป็นชํองทางในการแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลตนเอง เกิดความภาคภูมิใจเห็นคุณคําในตนเอง และมีความพยายาม 
มีก้าลังใจท่ีจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง นิสิตได๎เลําถึงความรู๎สึกท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชํน “รู๎สึกไมํงํวงไมํเพลีย รู๎สึกตัวเบา 
คลํองแคลํววํองไวข้ึน ไมํเหนื่อยงําย เป็นต๎น” จะเห็นวํานิสิตรับรู๎ถึงความสามารถของตนเอง (self-efficacy) วําสามารถท้าได๎
ถึงแม๎วําจะไปยังไมํถึงเปูาหมายที่ก้าหนดไว๎ และสามารถก้ากับควบคุมตนเอง (self-regulation) ได๎มากขึ้นทั้งการออกก้าลัง
กาย รวมถึงการควบคุมอาหาร บริหารเวลาในการนอนดีขึ้นกวําเดิม และการดูแลตนเอง (self-care) มีการใสํใจตํอสุขภาพ
ตนเองมากขึ้น สอดคล๎องกับการศึกษาวิจัยของอังศินันท๑ อินทรก้าแหง (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ 3S ประกอบไปด๎วย 
การรับรู๎ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) การก้ากับตนเอง (self-regulation) และการดูแลตนเอง (self-care) ผล
การศึกษาพบวําภายหลังการเข๎ารํวมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3S สูงกวํากํอนเข๎ารํวมโครงการอยํางมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติ  
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การดูแลตนเอง (self-care) ภายหลังที่นิสิตได๎เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตช้ันปีที่  1 
คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา รายด๎าน พบวํามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F=33.709, df=1.774) ทั้งนี้เนื่องจากนิสิตให๎ความสนใจ มีแรงจูงใจ มีการก้าหนดเปูาหมายระยะสั้นชัดเจนเป็น
รูปธรรม ประกอบกับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สะดวก งําย ไมํมีคําใช๎จํายเพิ่ม และสอดคล๎องกับวิถีชีวิตประจ้าวันของ
นิสิต และให๎นิสิตได๎มีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรมทุกขั้นตอน ตั้งแตํ กิจกรรมการเลือกอาหารโซนอาหาร การค้านวณดัชนี
มวลกายของตนเองเปรียบเทียบกับคําปกติ เพื่อวางแผนก้าหนดเปูาหมายโดยรวมและเปูาหมายยํอย ๆ การค้านวณพลังงาน/
แคลอรี่ สาธิตวิธีการวัดเส๎นรอบวงเอวที่ถูกต๎อง โดยจัดอุปกรณ๑สายวัดให๎นิสิตเป็นรายบุคคล สาธิตทําการออ กก้าลังกาย 
การผํอนคลาย และนิสิตน้าไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่องในชีวิตประจ้าวัน จนเกิดการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ซึ่งแตกตํางจากการศึกษา
ของศิวาพร ทองสุขและคณะ (2556 ) ที่ศึกษาพฤติกรรมสร๎างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี พบวํา พฤติกรรม
การสร๎างเสริมสุขภาพโดยรวมทุกช้ันปีอยูํในระดับปานกลางและคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพของนักศึกษา
พยาบาลทั้ง 4 ช้ันปีไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ  

การรับรู๎ความสามารถของตนเอง (self-efficacy) ภายหลังที่นิสิตได๎เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพของนิสิตช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยารายด๎าน พบนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามโปรแกรม ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาจ้านวนมากที่อธิบายวํา การที่บุคคลมีความตั้งใจและการรับรูความสามารถในตนเองที่
เพียงพอจะน้าไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Conner M, Norman P, Bell R ,2002, Povey R, Conner M, Sparks P, 
James R, Shepherd R(2000), Bogers RP, Brug J, van Assema P, Dagnelie PC,2004) 

การก้ากับตนเอง (self-regulation) ภายหลังที่นิสิตได๎เข๎ารํวมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของนิสิต
ช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยารายด๎าน พบวําการเปลี่ยนแปลงไปตามโปรแกรมและ
ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห๑ ดีขึ้นอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติ ที่ระดับ.05 (F=20.994, df=1.805) จากการที่นิสิตได๎ท้า
การตั้งเปูาหมายรวมและตั้งเปูาหมายยํอย ๆ จดลงสมุดบันทึกสุขภาพและให๎เพื่อนได๎ลงนามเป็นพยาน ท้าให๎นิสิตมีทิศทาง
ชัดเจน ในการปฏิบัติให๎บรรลุเปูาหมายตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว๎ โดยการบันทึกจะเป็นข๎อมูลสะท๎อนเตือน (self-monitoring) 
ที่ท้าให๎นิสิตต๎องคอยควบคุมก้ากับตนเอง เรื่องอาหาร การออกก้าลัง อารมณ๑ (อังศินันท๑ อินทรก้าแหงและ อนันต๑ มาลารัตน๑ , 
2556; สุพิชชา วงค๑จันทร๑ ,2557) 
  2.2 ตัวช้ีวัดสุขภาพทางรํางกาย เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปพบวํา ตัวช้ีวัดสุขภาพได๎แกํ น้้าหนัก ดัชนีมวล
กายแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (F=1563, df=1.193) และเส๎นรอบวงเอวแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ.05 (F=47.494, df=1.635) เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ เนื่องจากโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได๎
น้ากรอบแนวคิด 3S มาใช๎ในการให๎นิสิตได๎รับความรู๎เพื่อมีแนวทางในการบริหารจัดการ ควบคุมก้ากับตนเองและดูแลตนเอง 
โดยการให๎ความรู๎ผํานกิจกรรมกลุํมแบบนิสิตมีสํวนรํวมปฏิบัติทุกขั้นตอน การสาธิต ดูตัวแบบจาก วีดีโอ face book และ line 
“กลุํมพิชิตอ๎วน พิชิตพุง” การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ป๓ญหาอุปสรรค ความส้าเร็จ และการจัดการแก๎ป๓ญหารํวมกันในกิจกรรมกลุํม 
และให๎นิสิตกลุํมตัวอยํางได๎ทดลองปฏิบัติ มีการจดบันทึกในสมุดบันทึกสุขภาพและน้าข๎อมูลมาพิจารณาเพื่อวางแผนการแก๎ไข
ป๓ญหา สอดคล๎องกับการศึกษาของของอารีรัตน๑ สุโข (2546) ที่พบวํา ผลของโปรแกรมสร๎างเสริมสุขภาพตํอการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารโดยใช๎กระบวนกลุํมรํวมกับการควบคุมตนเอง ท้าให๎สตรีที่มีภาวะน้้าหนักเกินสามารถ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายดีขึ้น และการศึกษาของภัทรจิตรา สมานชาติ  
และคณะ (2553) ที่ศึกษา ผลของโปรแกรมควบคุมน้้าหนักท่ีเนนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในนิสิต
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ที่มนี้้าหนักเกินหรือเปนโรคอวน พบวํา โปรแกรมควบคุมน้้าหนักที่เนนเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ รับประทานอาหาร
ในนิสิตที่มีน้้าหนักเกิน หรือเปนโรคอวนสามารถ สํงเสริม ความรู ความตั้งใจ การรับรูความสามารถในการควบคุม น้้าหนัก 
และพฤติกรรมที่ดีในการควบคุมอาหาร ท้าใหความยาวรอบเอว น้้าหนักตัว และดัชนีมวลกายลดลง 

2.3 ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมี เมื่อเปรียบเทียบเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปพบวํา ตัวช้ีวัดสุขภาพทางชีวเคมี ได๎แกํ ระดับ
น้้าตาลในเลือด (FBS) โคเลสเตอรอล (Chol) ,LDL และไตรกลีเซอไรด๑ (TG) ของกลุํมตัวอยํางแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทาง
สถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจากโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ได๎มีการให๎ความรู๎แกํนิสิตกลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับ
ความส้าคัญของไขมันตํอภาวะสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร โซนอาหาร ธงโภชนาการ การค้านวณแคลอรี่ ปริมาณ
อาหารโดยการประมาณการพลังงานให๎เหมาะกับการค้านวณครําวๆ ในชีวิตประจ้าวัน การสลายพลังงานในกิจกรรมหรือ
อิริยาบทตํางๆ การออกก้าลังกาย การแกํวงแขน การเดิน การยืดเหยียดกล๎ามโดยการใช๎ยางยืด การผํอนคลายด๎วยกิจกรรม
หัวเราะบ้าบัด การคิดบวก และทดลองปฏิบัติตัว จากการศึกษาของพรรณี ทิพย๑ธราดล (2552) พบวํา การก้าหนดลมหายใจ 
โดยการฝึกการหายใจช๎าๆ ลึกๆ ใช๎กล๎ามเนื้อกะบังลมบริเวณหน๎าท๎อง จะชํวยให๎รํางกายได๎อากาศเข๎าสูํปอดมากขึ้น เพิ่ม
ปริมาณออกซิเจนในเลือด และยังชํวยเพิ่มความแข็งแรงของกล๎ามเนื้อหน๎าท๎อง ล้าไส๎ได๎ด๎วยการหายใจที่ถูกวิธี จะท้าให๎  
หัวใจเต๎นช๎าลง สมองแจํมใส และการเผาผลาญอาหารสมบูรณ๑ขึ้น ท้าให๎จิตใจผํอนคลายดีขึ้น รวมถึงการระดับน้้าตาลในเลือด 
(FBS) โคเลสเตอรอล (Chol) LDL และไตรกลีเซอไรด๑ (TG) ดีขึ้น ยกเว๎น HDL จะลดลงได๎ต๎องมีการออกก้าลังกายนานขึ้นและ
ตํอเนื่องจึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ HDL กํอนและหลังการทดลอง แตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยส้าคัญทางสถิติแตํระดับคําเฉลี่ยสูงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
 1. จากผลการวิจัยสามารถน้าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (3S) ไปใช๎กับนิสิตนักศึกษาในช้ันปีอื่นๆ 
ของมหาวิทยาลัยบ๎านสมเด็จเจ๎าพระยา 
 2. กํอนการน้าโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (3S) ไปใช๎จึงควรท้าการศึกษาเทคนิคที่ใช๎ในการจัด
กิจกรรมและท้าความเข๎าใจเกี่ยวกับ การก้าหนดเปูาหมาย คูํมือการจดบันทึก ระยะเวลา การวัดสุขภาพทางกายและการวัด
สุขภาพทางชีวเคมีในเลือด 
 3. จากผลการวิจัยผู๎เกี่ยวข๎องของมหาวิทยาลัยสามารถน้าไปใช๎ในการบริหารจัดการรํวมกับผู๎ประกอบการในการจัด
อาหารที่สํงเสริมสุขภาพ เพิ่มพื้นที่และทางเลือกในกายออกก้าลังกาย และสํงเสริมให๎นิสิตใสํใจในการดูแลสุขภาพตนเอง
มากยิ่งข้ึน ในการลดภาวะการเกิดโรคเรื้อรังในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมํเหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
   ควรท้าการศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการทดลองเปรียบเทียบ 2 กลุํม 
คือ กลุํมควบคุมและกลุํมทดลอง และติดตามพฤติกรรมสุขภาพในระยะยาว 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยในนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาจ้านวน 216 คน ประกอบด๎วย อาจารย๑ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 5 คน  อาจารย๑ผู๎สอน จ้านวน 7 คน 
ศิษย๑ป๓จจุบันรุํนปีการศึกษา 2557 และ 2558 จ้านวน 92 คน ศิษย๑เกํา จ้านวน 56 คน และผู๎ใช๎บัณฑิต จ้านวน 56 คน 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวํา  
1) การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ธนบุรี ผลการประเมินของผู๎สอน นักศึกษา และศิษย๑เกํา ในด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต
ในภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน  

2) บัณฑิตที่จบการศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ทั้งในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางป๓ญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ ด๎านทักษะเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินในภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
  ค าส าคัญ: คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ การประเมิน หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
 

Abstract 
 

 The purposes of this current research were: 1) to assess Accountancy Programs curriculum (revised 
curriculum academic year 2012), Faculty of Management Science of Dhonburi Rajabhat University, and 2) 
to examine desirable characteristics of graduate students depended on employers’ demands. Two 
hundred and sixteen participants were studied including 5 Program lecturers, 7 instructors, 92 students 
enrolled in 2014 and 2015, 56 alumni students, and 56 employers. 5-Likert scale questionnaires were used 
to collect data. The statistics used for data analysis were mean and standard deviation.  
 

*อาจารย๑ประจ้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
*ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
**อาจารย๑ประจา้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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 The research findings were shown as follows:  
 1) Regarding the revised curriculum, the overall participants were appropriate at high level with 
context, input, process, product. 
 2) Graduate students have carried desirable characteristics as the employers required in terms of 
ethics and morality, knowledge, cognitive skills, interpersonal skill and responsibility, numerical analysis, 
communication and information technology skills. The overall evaluation on particular characteristic was 
literally high. 
  Key words: Desirable Characteristics, Assessment, Accountancy Programs Curriculum  
 
บทน า  

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยํางก๎าวกระโดด กํอให๎เกิดความจ้าเป็นท่ีจะต๎องมีการบริหารจัดการความรู๎และการ
พัฒนาสังคมเข๎าสูํสังคมแหํงความรู๎ สามารถสร๎างและใช๎องค๑ความรู๎ทั้งที่มีอยูํเดิม และจากการแสวงหาความรู๎ใหมํในการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ มุํงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีศักยภาพการแขํงขันระดับโลก ประกอบกับการเปิดเขตการค๎าเสรีด๎าน
การให๎บริการ ท้าให๎บุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทยต๎องเผชิญกับภาวะการแขํงขันจากผู๎ประกอบวิชาชีพจาก
ตํางประเทศ จึงจ้าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องพัฒนาคุณภาพผู๎ประกอบวิชาชีพให๎อยูํ ในระดับสากลที่สามารถแขํงขันไ ด๎
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นผลิตบัณฑิตที่มีความรู๎ ความสามารถในวิชาชีพการบัญชี จะต๎องเข๎าถึง
พันธกิจของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกด๎านให๎มหาวิทยาลัยเป็นก้าลังส้าคัญของการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ รํวมช้ีน้าสังคมให๎เห็นถึงความส้าคัญของการพัฒนาคนในทิศทางของการพัฒนาชาติ และเพื่อผลิตบัณฑิต
ให๎มีทักษะทั้ง 5 ด๎าน ได๎แกํ (1) ด๎านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด๎านความรู๎ (3) ทักษะทางป๓ญญา (4) ทักษะความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ให๎เป็นไปตามความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 คณะผู๎จัดท้าวิจัยจึงท้าการประเมินหลักสูตรบัญชี ส้าหรับใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให๎
ทันสมัย และเป็นไปตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิตและสภาวิชาชีพบัญชี รวมไปถึงน้าไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
อยาํงมีประสิทธิภาพตํอไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรบญัชีบัณฑติ ได๎แกํ  
    1.1 อาจารย๑ประจ้าหลักสตูร จา้นวน 5 คน และอาจารย๑ผู๎สอน จา้นวน 7 คน  
    1.2 ศิษย๑ป๓จจุบันรุํนปีการศึกษา 2557 และ 2558 จ้านวน 120 คน (รุํน 57/37, 57/41, อ57/15, 58/58) 
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     1.3 ศิษย๑เกํา จ้านวน 65 คน (รุนํ 56/40, อ56/13, 57/66) 
    1.4 ผู๎ใช๎บัณฑิต จ้านวน 65 คน (จากศิษย๑เกํา รุํน 56/40, อ56/13, 57/66) 
 2. วิธีการสุํมตัวอยําง ผู๎ให๎ข๎อมูลในการวิจัย จ้านวน 216 คน มีดังน้ี 

    2.1 อาจารย๑ประจ้าหลักสูตร จ้านวน 5 คน และอาจารย๑ผู๎สอนจ้านวน 7 คน เนื่องจากมีจ้านวนเพียง 12 คน จึง
ศึกษาจากประชากรทั้งหมด  
     2.2 ศิษย๑ป๓จจุบันรุํนปีการศึกษา 2557 และ 2558 จ้านวน 92 คน โดยใช๎วิธีการเทียบจากตาราง Krejcie & Morgan 
     2.3 ศิษย๑เกํา จ้านวน 56 คน โดยใช๎วิธีการเทียบจากตาราง Krejcie & Morgan 
     2.4 ผู๎ใช๎บัณฑิต จ้านวน 56 คน โดยใช๎วิธีการเทียบจากตาราง Krejcie & Morgan 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การสร๎างแบบสอบถามส้าหรับใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เพื่อใช๎ในการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตาม
ความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาความหมาย หลักการ วัตถุประสงค๑ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เพื่อน้าข๎อมูลตําง ๆ มาวิเคราะห๑ในการ
สร๎างแบบสอบถามให๎ครอบคลุมเนื้อหาสาระขอบเขตท่ีเกี่ยวกับการประเมิน  
 2. ศึกษาการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี และการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
 3. น้าข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎ามาก้าหนดเพื่อรํางข๎อค้าถามเป็นแบบสอบถาม และสรุปเป็นข๎อค้าถามที่มีตํอ
การประเมิน โดยใช๎มาตราสํวน 5 ระดับ ในด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต ดังนี้ 
     3.1 บริบท (Context) เป็นการประเมินสภาวะแวดล๎อม เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในการก้าหนดจุดมุํงหมาย หรือ
จุดประสงค๑ตําง ๆ ของหลักสูตร 
     3.2 ป๓จจัยตัวปูอนหรือป๓จจัยน้าเข๎า (Input) เป็นการประเมินการใช๎ทรัพยากรที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักสูตร 
     3.3 กระบวนการ (Process) เป็นการประเมินผลการใช๎หลักสูตรเพื่อตรวจสอบดูวํากิจกรรมหรือกระบวนการตําง 
ๆ ของการใช๎หลักสูตรในสภาพท่ีเป็นจริงเป็นอยํางไร มีป๓ญหาหรือข๎อบกพรํองหรือไมํอยํางไร 
     3.4 ผลผลิต (Product) เป็นการประเมินผลที่เกิดจากการใช๎หลักสูตรนั้น และประเมินผลสัมฤทธ์ิโดยตรวจสอบวํา
ผู๎เรียนมีคุณสมบัติตรงตามจุดมุํงหมายของหลักสูตรหรือไมํอยํางไร 
 4. ก้าหนดกรอบและแนวคิดการสร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 5. สร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ประกอบด๎วยแบบสอบถามจ้านวน 2 ฉบับ 
     ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ของผู๎สอน นักศึกษาบัญชี และศิษย๑เกํา ในการประเมินด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ 
และด๎านผลผลิต เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating scale) ให๎เลือกตอบ 5 ระดับ 
     ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางป๓ญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล
และความรับผิดชอบ ด๎านทักษะเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (rating 
scale) ให๎เลือกตอบ 5 ระดับ 
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 6. น้าแบบสอบถามที่สร๎างขึ้นให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ๑ จ้านวน 3 ทําน ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ คือ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมด๎านภาษาและความชัดเจนของค้าถาม และน้ามาหาคําดัชนีความ
สอดคล๎องของเครื่องมือ โดยก้าหนดเกณฑ๑การประเมินดังนี้ (พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑, 2543, น.117) 
 7. น้าแบบสอบถามที่ได๎รับการตรวจสอบมาวิเคราะห๑ความสอดคล๎องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใช๎เกณฑ๑การ
เลือก คือ IOC มากกวําหรือเทํากับ 0.5 สํวนข๎อท่ีไมํถึงเกณฑ๑ให๎แก๎ไข ปรับปรุง ตามค้าแนะน้าของผู๎เชี่ยวชาญ 
 8. คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด๎วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach) ได๎คําความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับดังน้ี ฉบับท่ี 1 เทํากับ 0.90 และ ฉบับท่ี 2 เทํากับ 0.95  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 1. แจกแบบสอบถามไปยัง ผู๎สอน, ศิษย๑ป๓จจุบันรุํนปีการศึกษา 2557 และ 2558, ศิษย๑เกํา และผู๎ใช๎บัณฑิต จ้านวน 
216 ชุด  
 2. ตรวจสอบ ความถูกต๎อง ความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม  
 3. น้าข๎อมูลที่ได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมสา้เร็จรูป  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตาม
ความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต ได๎น้าแบบสอบถามที่สมบูรณ๑ไปวิเคราะห๑ข๎อมูล ด๎วยการใช๎โปรแกรมส้าเร็จรูป โดยใช๎สถิติ 

คําเฉลี่ย ( ) และ คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 

 การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผู๎สอนในภาพรวมที่มีตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ  
              ด๎านผลผลิต 

 
ล าดับที ่

  
รายการ 

ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า 

 / SD 
การแปลผล 

 / SD 
การแปลผล 

  / SD 
การแปลผล 

1. ด๎านวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 4.13 / .461 
มาก 

3.84 / .489 
มาก 

4.06 /.542 
มาก 

2. ด๎านโครงสร๎างหลักสตูร 3.98 / .254 
มาก 

3.73 / .467 
มาก 

3.82 / .521 
มาก 

3. ด๎านเนื้อหาสาระของหลักสตูร 4.11 / .304 
มาก 

3.89 / .501 
มาก 

3.99 / .641 
มาก 

รวมด้านบริบท 
4.07 / .293 

มาก 
3.82 / .436 

มาก 
3.95 / .480 

มาก 
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ล าดับที ่

  
รายการ 

ผู้สอน นักศึกษา ศิษย์เก่า 

 / SD 
การแปลผล 

 / SD 
การแปลผล 

  / SD 
การแปลผล 

1. ด๎านลักษณะภาพรวมของผู๎เรียน 3.62 / .640 
มาก 

- - 

2. ด๎านสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัด 
การเรยีนการสอน 

3.52 / .749 
มาก 

- 3.44 / .795 
ปานกลาง 

3. ด๎านอาจารย๑ผูส๎อน - 3.99 / .529 
มาก 

3.95 / .579 
มาก 

4 ด๎านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ๑ประกอบ 
การเรยีนการสอน 

- 3.47 / .692 
ปานกลาง 

3.56 / .713 
มาก 

5. ด๎านสถานท่ีสา้หรับจดัการเรียนการสอน - 3.60 / .715 
มาก 

- 

รวมด้านป๎จจัยป้อน 
3.57 / .666 

มาก 
3.69 / .515 

มาก 
3.65 / .590 

มาก 

1. ด๎านการจดัการเรียนการสอน 4.06 / .397 
มาก 

3.76 / .504 
มาก 

3.90 / .690 
มาก 

2. ด๎านการวัดและการประเมินผล 4.05 / .475 
มาก 

3.76 / .541 
มาก 

3.90 / .686 
มาก 

3. ด๎านการบริหารจดัการหลักสูตร 3.87 / .458 
มาก 

3.79 / .566 
มาก 

3.84 / .693 
มาก 

รวมด้านกระบวนการ 
3.99 / .359 

มาก 
3.77 / .480 

มาก 
3.88 / .655 

มาก 
1. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 3.95 / .559 

มาก 
4.07 / .516 

มาก 
4.14 / .536 

มาก 
2. ด๎านความรู ๎ 3.65 / .468 

มาก 
3.95 / .511 

มาก 
3.88 / .405 

มาก 
3. ด๎านทักษะทางป๓ญญา 3.45 / .498 

ปานกลาง 
3.85 / .585 

มาก 
3.90 / .451 

มาก 
4. ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล

และความรับผดิชอบ 
3.63 / .501 

มาก 
3.88 / .514 

มาก 
3.85 / .568 

มาก 
5. ด๎านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและ 

การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.55 / .401 

มาก 
3.90 / .578 

มาก 
3.89 / .480 

มาก 

รวมด้านผลผลิต 
3.65 / .413 

มาก 
3.93 / .474 

มาก 
3.93 / .413 

มาก 
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 ตอนที่ 1 การประเมินของอาจารย๑ผู๎สอนตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการ
จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

ผลการประเมินของผู๎สอนในภาพรวมที่มีตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ ด๎าน
ผลผลิต อยูํในระดับมากทุกด๎าน รายการที่มีคําเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด๎านผลผลิต: ด๎านทักษะทางป๓ญหา คําเฉลี่ย 3.45 คําเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .498 ผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง จากผลการประเมินพบรายการที่ควรปรับปรุงในด๎านป๓จจัยปูอน คือ การ
มีวินัยในตนเองของผู๎เรียน, อุปกรณ๑และสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ, เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 
และในด๎านผลผลิตรายการที่ควรปรับปรุงคือ การติดตามความก๎าวหน๎าทางวิชาการและการวิจัยทางบัญชี รวมทั้ งการน้าไป
ประยุกต๑, การคิดอยํางมีวิจารณญาณและอยํางเป็นระบบ, การสืบค๎น ตีความ และประเมินภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช๎ในการ
แก๎ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑. การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศกับกลุํมคนหลากหลายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ, การ
แนะน้าประเด็นการแก๎ไขป๓ญหาโดยใช๎เทคนิคทางสถิติ และการวิเคราะห๑ทางคณิตศาสตร๑ตํอป๓ญหาที่เกี่ยวข๎องทางบัญชีอยําง
สร๎างสรรค๑ 

ตอนที่ 2 การประเมินของนักศึกษาตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ผลการประเมินของนักศึกษาบัญชีในภาพรวมตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ 
ด๎านผลผลิต อยูํในระดับมากทุกด๎าน รายการที่มีคําเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด๎านป๓จจัยปูอน: ด๎านสื่อ/เอกสารและอุปกรณ๑ประกอบการ
เรียนการสอน คําเฉลี่ย 3.47 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน .692 ผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง จากผลการประเมินพบรายการ
ที่ควรปรับปรุงในด๎านบริบท คือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในบางหมวดวิชา เชํน หมวดวิชาเลือกเสรี ในด๎านป๓จจัยปูอน
รายการที่ควรปรับปรุงคือ ความเพียงพอของอุปกรณ๑การเรียนการสอน, ประสิทธิภาพของอุปกรณ๑การเรียนการสอน, การใช๎
อุปกรณ๑การเรียนการสอนอยํางคุ๎มคํา, สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความชัดเจนและเข๎าใจงําย และในด๎าน
กระบวนการรายการที่ควรปรับปรุงคือ ควรมีการแจ๎งผลและประเมินผลนักศึกษาอยํางรวดเร็ว 
 ตอนที่ 3 การประเมินของศิษย๑เกําตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 ผลการประเมินของศิษย๑เกําในภาพรวมที่มีตํอหลักสูตรบัญชีบัณฑิตด๎านบริบท ด๎านป๓จจัยปูอน ด๎านกระบวนการ 
ด๎านผลผลิต อยูํในระดับมากทุกด๎าน รายการที่มีคําเฉลี่ยต่้าสุด คือ ด๎านป๓จจัยปูอน: ด๎านสิ่งอ้านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน คําเฉลี่ย 3.44 คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน .795 ผลการประเมินอยูํในระดับปานกลาง จากผลการประเมินพบรายการ
ที่ควรปรับปรุงในด๎านบริบท คือ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในบางหมวดวิชา, ควรมีรายวิชาเพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม ด๎าน
ป๓จจัยปูอนคือ ประสิทธิภาพของอุปกรณ๑การเรียนการสอน, สภาพแวดล๎อมภายในห๎องเรียนรวม (เชํน ความสะอาด แสง การ
ถํายเทอากาศ เป็นต๎น) และสภาพแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัยโดยรวม (เชํน ความสะอาด ความสงบ เป็นต๎น) 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 
ล าดับที ่ รายการ  SD การแปลผล 

1. ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 4.20 .411 มาก 
2. ด๎านความรู ๎ 4.01 .470 มาก 
3. ด๎านทักษะทางป๓ญญา 3.98 .529 มาก 
4. ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
3.93 .492 มาก 

5. ด๎านทักษะเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.01 .613 มาก 

รวม 4.03 .446 มาก 
  
 การประเมินคุณลักษณะหรือความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ด๎าน
คุณธรรม จริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางป๓ญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ ด๎านทักษะ
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินอยูํในระดับมากในทุกด๎าน เชํน  การเคารพกฎเกณฑ๑ของ
สังคมและมีความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย, รู๎ เข๎าใจ และสนใจในการพัฒนาความรู๎, ประยุกต๑ความรู๎และทักษะการ
แก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสม, มีความรับผิดชอบในการกระท้าของตนเองและงานกลุํม และมีทักษะการใช๎เครื่องมือท่ีจ้าเป็นตํอ
การท้างานท่ีเกี่ยวกับวิชาชีพ เป็นต๎น 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข๎อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช๎ 
    1.1 กรอบแนวคิดในการผลิตบัณฑิตให๎มีคุณภาพต๎องมีมาตรฐานอยํางน๎อย 5 ด๎าน ได๎แกํ (1)คุณธรรม จริยธรรม 
(2)ความรู๎ (3)ทักษะทางป๓ญญา (4)ทักษะความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ (5)ทักษะการวิเคราะห๑เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ ความเช่ียวชาญในการท้างานด๎านการบัญชี อยํางเพียง
พอที่จะประกอบอาชีพ เป็นผู๎มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และมนุษยสัมพันธ๑อันดี สามารถน้าความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การประกอบอาชีพ 
    1.2 การสอนใช๎โปรแกรมส้าเร็จรูปทางการบัญชีเป็นสิ่งจ้าเป็น เนื่องจากบัณฑิตต๎องน้าไปใช๎ในการท้างาน  
 2. ข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไป 
 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research method) เพื่อศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค๑ตามความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต โดยใช๎การสัมภาษณ๑กลุํม กับผู๎ใช๎บัณฑิตควบคูํกับวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research 
method) 
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ส่วนสกัดจากใบกฤษณา ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไดเพปทิดีลเพปทิเดสสี่ (ดีพีพีสี่)   
The active fraction from leaf of Aquilaria crassna pierre ex lecomte  

agents Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) enzymes 
 

สรลัลักษณ์ เพ็งเหมือน*  อ.สุชาดา มานอก**  ดร.อัจฉรา แก้วน้อย** 
 

บทคัดย่อ 
 

กฤษณา (Aquilaria crassna pierre ex lecomte) เป็นพืชในสกุล Thymelaeaceae ใช้ในการรักษาอาการ 
อักเสบ แก้ปวด ต้านอนุมูลอิสระ และปัจจุบันได้มีการศึกษาสมบัติการลดระดับน้ําตาลในเลือด ซึ่งงานวิจัยนี้ทําการศึกษาการแยก
สารสําคัญของสารสกัดจากใบกฤษณาด้วยวิธี ซีเควนเชียล ด้วยเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล ตามลําดับ ที่ออกฤทธิ์
ต้านเบาหวานโดยใช้เอนไซม์ไดเพปทิดีลเพปทิเดสสี่ (DPP–4) พบว่า สารสกัดเมทานอลที่แยกได้จากใบกฤษณาจํานวน 3.0 
กิโลกรัม ที่ความเข้มข้น 500 ppb ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ DPP–4 มากที่สุด ที่ร้อยละ19.24  สารสกัดนี้จึงถูกเลือกเพื่อ
ทําการศึกษาการแยกสกัดด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี เพื่อทําการสกัดแยกให้ได้ส่วนสกัดที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ DPP–4 การ
แยกสกัดสารใบกฤษณาจํานวน 3.0 กิโลกรัม ในส่วนเมทานอลจํานวน 158.48 กรัม พบสารที่ออกฤทธ์ิต้านเอนไซม์ DPP–4 คือ
ส่วนสกัด ASM 4, ASM 7, ASM 8, ASM 9 และ ASM 10 ที่ความเข้มข้น 500 ppb ต้านเอนไซม์ได้ร้อยละ 72. 80, 12.24, 
2.24, 9.36 และ 8.49 ตามลําดับ จากการแยกสารสกัดโดยใช้เทคนิคคอลัมน์โครมาโทกราฟี และ Preparative Thin–layer 
Chromatography (PLC)  อย่างต่อเนื่องเพื่อหาสารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ DPP–4 มาศึกษาสูตรโครงสร้างของสาร
โดยอาศัยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี พบว่าผลึกผสมลําดับที่ F 3–2 (301–306), F 2–4 (308–311) และ F 3 (334–2)  เมื่อ
ผา่นการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยวิธี Thin–layer Chromatography (TLC) พบว่าสารสกัดที่ได้น่าจะเป็นสารบริสุทธิ์  และจาก
การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทางสเปกโทสโกปี NMR พบว่า เป็นสารกลุ่ม แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์ไกลโคไซด์ (Alkaloid 
flavonoid glycosides) ผลการทดสอบหาสารฟลาโวนอยด์ โดยวิธีของสารอลูมิเนียมคลอไรด์ (Aluminium chloride 
colorimetric method) ของผลึก 319-1 และ 334-2 ในช้ันของสารละลาย Octyl alcohol ที่อยู่ช้ันบนสุดให้สีส้มของสาร
สารละลาย ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319-1 และ 334-2 ท่ีสกัดแยกได้จากใบกฤษณาจํานวน 11.50 
กิโลกรัมโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี เป็นสารในกลุ่ม Flavone ชนิด Aglycone  

ค าส าคัญ : เอควิลาเรยี คลาสนา, วิธี ซีเควนเชียล, ดีพีพีสี่ 
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Abstract 
 
The active fraction from leaf of Aquilaria crassna pierre ex lecomte agents Dipeptidyl peptidase IV 

(DPP IV) enzyme is a plant in Thymelaeaceae family. It has been used to treat inflammation, as a pain 
killer, and as an anti-oxidant. Currently, its ability to reduce blood glucose level has been studied. This 
research studies extraction methods for anti-diabetes substances, using enzyme Dipeptidyl peptidase-4 
(DPP-4), from Aquilaria crassna pierre ex lecomte leaves using sequential method with Hexane, Di-
Chloromethane, and Methanol, respectively. The Methanol extraction from 3.0 kg. of Aquilaria crassna 
pierre ex lecomte  leaves at 500 ppb concetntration has the maximum anti-DPP-4 at 19.24%. Therefore, 
the Methanol extraction was extracted using column chromatography to find anti-DPP-4 substances. The 
anti-DPP-4 substances found from extraction of 3 kg. of Aquilaria crassna pierre ex lecomte leaves in 
158.48 g. of Methanol are ASM 4, ASM 7, ASM 8, ASM 9, and ASM 10 in the amount of 0.00121, 0.00184, 
0.0157, 0.00122 , 0.00139 mg. at  500 ppb concentration, found at 72.80%, 12.24%, 2.24%, 9.36%, and 
8.49%, and the continue separation of the active compounds against the enzyme DPP-4 by used column 
chromatography and Preparative Thin-layer Chromatography (PLC) and chemical identification 
spectroscopy techniques. The crystals were mixed sequence F 3-2 (301-306), F 2-4 (308-311) and F 3 (334-
2). After preliminary examination by Thin-layer Chromatography (TLC) has found that the extract is pure. 
The analysis by NMR spectrometer showed that a substance alkaloid flavonoid glycosides group. testing 
for compounds flavonoid by Aluminium chloride colorimetric method of the crystals 319-1 and 334-2 in 
the solution of Octyl alcohol that was on top of the orange substance solution . Therefore, it can be 
concluded that the extract crystals 319-1 and 334-2 are extracted from the leaves of Bahadur 11.50 kg by 
column chromatography Lithography. The substance of the Flavone Aglycone. 
 Key words : Aquilaria crassna pierre ex lecomte , Sequential extraction, Dipeptidyl peptidase–4 
 

บทน า 
โรคเบาหวานเป็นกลุ่มโรคทางเมแทบลิซึมที่มีผลทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูง อันเป็นผลมาจากความผิดปรกติของ

การหลั่งอินซูลินจากเบตาเซลล์ของตับอ่อน หรือเกิดจากภาวะอินซูลินท่ีหลั่งออกมาไม่สามารถออกฤทธิ์ได้ หรือเกิดจากสาเหตุ
ร่วมกันทั้งสองอย่าง ปัจจุบันพบว่าอุบัติ การณ์ของโรคเบาหวานมีจํานวนมากขึ้น การเจ็บปุวยด้วยโรคเบาหวานจึงเป็นภาวะที่
กําลังคุกคามสุขภาพของประชาชนท่ัวโลก สมคิด สันวิจิตร (2548, ออนไลน์) กล่าวถึง สถานการณ์เบาหวานโลกในปัจจุบันทั้ง
ในทวีปยุโรป เอเซียและอเมริกา แม้ในประเทศกําลังพัฒนา ชนกลุ่มน้อยและเด็ก พบว่า อัตราการเกิดโรคเบาหวานของ
ประชากรโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาพันธ์เบาหวานนานา ชาติประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 2546 ทั่วโลกมีประชากรเบาหวาน 
194 ล้านคน และในปี พ.ศ. 2568 น่าจะมีผู้ปุวยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 333 ล้านคน มักเป็นโรคที่เป็นปัญหามากทางระบาด
วิทยา  
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ปัจจุบันประเทศไทยมีสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีศักยภาพในการรักษาโรคต่างๆ มาก มาย เช่น โรคเบาหวาน 
มะเร็ง ในตําหรับยาของไทยได้มีการใช้สมุนไพรจําพวก มะระขี้น ใบฝักทอง เป็นต้น โดยสมุนไพรเหล่านี้มีสมบัติในการรักษา
โรค เบาหวานและลดระดับน้ําตาลในเลือดไดน้อกจากน้ียังไดม้ีการพัฒนาสมุนไพรให้ในรูปแบบของยาการสกัดสารสําคัญในการ
ออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา โดยสารสกัดส่วนใหญ่จะมีการออกฤทธิ์สําคัญ (Active ingredient) หลายกลุ่ม เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ (Antioxidant) ฤทธิ์ลดการอักเสบ (Anti-inflammatory) และลดปริมาณน้ําตาลในเลือด (Hypoglycemic) เป็นต้น 
การพบกลุ่มสารแอลคาลอยด์ (Alkaloids) หรือไกลโคไซด์ (Glycosides) จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนายารักษาโรคหรือ
อุตสาหกรรมเคมีอื่นๆ ที่มีสมบัติดียิ่งขึ้นเพื่อให้ได้ยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูงสุด ดังที่อัจฉรา แก้วน้อย และคณะ 
(2552) ได้ทําการศึกษาโดยพิสูจน์ฤทธิ์สมุนไพรใบกฤษณาต้านเบาหวาน ได้ทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูปกติ
และหนูท่ีถูกเหนี่ยวนําให้เกิดเบาหวานของสมุนไพรใบกฤษณาที่สกัดด้วยน้ําร้อนและทําให้แห้งโดยความเย็น พบว่าใบกฤษณาที่
สกัดด้วยน้ําร้อนสามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดหนูเบาหวานได้  และจากการศึกษาเบื้องต้นของ สุชาดา มานอก และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาสารประกอบทางเคมีในใบกฤษณาและการออกฤทธิ์ ได้ทํา การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี 2,2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals (DPPH) ของสารสกัดจากใบกฤษณา (Aquilaria subintegra Ding Hau) ที่สกัดโดย
วิธีซีเควนเชียล (Sequential extraction) พบว่า ใบกฤษณาที่สกัดด้วยตัวทําละลายเมทานอลออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีที่สุด 
และถูกคัดเลือกเพื่อทําการศึกษาส่วนท่ีแยกสกัด นํามาวิเคราะห์หาโครงสร้างของสารสําคัญออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 

ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการแยกหาส่วนสกัดที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) 
จากใบกฤษณาสายพันธ์ุ Aquilaria crassna pierre ex lecomte จากการค้นคว้าข้อมูลพบงานวิจัยท่ีค้นพบสารสําคัญจากใบ
กฤษณามีอยู่หลายสายพันธุ์ Aquilaria crassna pierre ex lecomte ยกเว้นในสายพันธุ์  ยังไม่มีผู้ศึกษาสารสําคัญในใบ
กฤษณาสายพันธุ์ดังกล่าว และในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อแยกสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการต้านเบาหวาน โดยทําการทดสอบใน
เอนไซม์ DPP-IV จูลีโอโรเซนสต็อก (Julio Rosenstock, 2007) ได้กล่าวถึง แนวทางใหม่ในการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
คือ การเพิ่ม Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) Receptor signaling โดยเพิ่ม Endogenous GLP-1 ผ่านการยับยั้ง
เอนไซม์ DPP-IVโดยใช้ยา Sitagliptin เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ DPP-IV ที่มีฤทธิ์แรงและเลือกจําเพาะต่อ DPP-IV ทําให้การทํางาน
ของเซลล์ตับอ่อน (Inlet cells) ดีขึ้นโดยการเพิ่มการตอบสนองของแอลฟา และเบตาเซลล์ต่อกลูโคส 

 

วัตถุประสงค ์
1. ศึกษาวิธีการสกัดสารสําคญัจากใบกฤษณาวิธีซีเควนเชียล (Sequential extraction) 
2. ศึกษาการแยกส่วนสกัดที่ออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ DPP-4  จากใบกฤษณาที่ได้จากการสกัดแยกสารโดยวิธีซีเควนเชียล 

และการแยกโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี 
3. ศึกษาส่วนสกัดออกฤทธ์ิต้านเอนไซม์ DPP-4 จากใบ กฤษณาสายพันธ์ุ Aquilaria crassna pierre ex lecomte  

 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 
การเตรียมสารสกัด ผู้วิจัยดําเนินการเก็บตัวอย่างสมุนไพรใบกฤษณา มาผึ่งลมให้แห้งที่อุณหภูมิ ห้อง จากนั้นนําไป

อบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 วัน ทําการชั่งน้ําหนักของใบกฤษณาก่อนบด และหลังบดแล้วอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น
ทําการสกัดด้วยวิธีซีเควนเชียล (Sequential extraction) โดยนําใบกฤษณาที่บดอย่างละเอียดจํานวน 3 กิโลกรัม ใส่ลงในถัง
หมักและเติมสารละลายเฮกเซน จํานวน 10 ลิตร เป็นเวลา 4 วัน ทําการกรองแล้วนํามาระเหยแห้งด้ วยเครื่อง Evaporator 
จากนั้นทําการสกัดต่อด้วยสารละลายไดคลโรมีเทน จํานวน 12 ลิตร เป็นเวลา 7 วัน และสารละลายเมทานอล จํานวน 10 เป็น
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เวลา 4 วัน  ทําการะเหยแห้งเช่นเดียวกับวิธีช้างต้น แล้วนํามาทดสอบสมบัติการต้านเบาหวาน และนําสารไปทําการศึกษาการ
แยกองค์ประกอบโดยวิธีโครมาโทรกราฟี  การตรวจสอบหาสารกลุ่มอัลคาลอยด์ และการทดสอบคุณภาพวิเคราะห์สมบัติใน
การต้านเอนไซม์ไดเพปทิดีลเพปทิเดสสี่ (Dipeptidyl peptidase-4, DPP-4) ต่อไป 

การศึกษาแยกองค์ประกอบของสารโดยวิธีโครมโทกราฟี ดําเนินการโดยนําสารสกัดในส่วนของสารละลายเมทา
นอล จํานวน 158.48 กรัม มาทําการแยกสารองค์ประกอบของสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี โดยใช้อัตราส่วน 100 : 0 จนถึง 
0:100 อัตราส่วนระหว่างสารละลายไดครอโรมีเทนและสารละลายเมทานอล เก็บส่วนต่างๆของสารทุกๆ 100 มิลลิลิตร และนํา
ส่วนต่างไประเหยแห้ง และนําไปทําการตรวจสอบหาคุณภาพวิเคราะห์โดยวิธีทินเลเ ยอร์โครมาโทรกราฟี (Thin-Layer 
Chromatography ,TLC) พร้อมกับทําการตรวจสอบหาสารกลุ่มอัลคาลอยด์โดยวิธี Dragentdroff”s reagents และะ
ตรวจสอบสมบัติการต้านเอ็นไซม์ DPP-4 ต่อไป  
 การทดสอบหาสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) โดยนําผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319 และ 334-2 ที่ได้จากการสกัด
ใบกฤษณาจํานวน 11.50 กิโลกรัม ในส่วนของสารสกัดเมทานอลจํานวน 169.48 กรัม  โดยวิธีคอลัมน์โครมา โทรกราฟี และใช้
เทคนิค Preparative Thin–layer Chromatography (PLC)  เพื่อหาสารบริสุทธิ์มาศึกษาสูตรโครงสร้างของสารโดยอาศัย
เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี มาทดสอบหาสารฟลาโวนอยด์ โดยวิธีของ Aluminum Chloride Colorimetric Method  ใช้
หลอดที่ 1 เป็นหลอดควบคุม (Blank control) ส่วนหลอดที่ 2 และ 3 ให้นํามาทําการทดสอบโดยเติมสารละลายไฮโดรคลอริก 
เข้มข้น จํานวน 0.5 มิลลิลิตร และ เติมแมกนีเซียม จํานวน 1-2 แผ่น และสังเกตสี  จากนั้นเติมน้ํากลั่น จํานวน 2 มิลลิลิตร
และเติมสารละลาย Octyl alcohol จํานวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วตั้งทิ้งไว้ และสังเกตการแยกช้ันและสีของ
สารละลาย Octyl alcohol กับช้ันน้ํา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การทดสอบสมบัติการยับย้ังเอนไซม์ DPP–4 ของสารสกัดจากใบกฤษณา 

จากการวิเคราะห์สมบัติการยังยั้งเอนไซม์ DPP–4 ชองสารสกัดจากใบกฤษณา ที่ทําการสกัดแยกด้วยตัวทําละลาย
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทานอล จํานวน 3.0 กิโลกรัม ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหส์มบัตกิารยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 

 

ตัวท าละลาย ร้อยละการยับย้ังเอนไซม์ DPP–4 
เฮกเซน 

ไดคลอโรมีเทน 
เมทานอล 

9.18 
12.32 
19.24 

หมายเหตุ :  ส่วนของสารสกัดที่ความเข้มข้น 100 ppb   
    สารมาตรฐาน (Januvia) ความเข้มข้น 39.90 ppb 

 

จากตารางที่ 1 พบว่าสารสกัดที่ได้จากการสกัดแยกด้วยสารละลายเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และเมทนอล เมื่อทดสอบ
สมบัติการต้านเบาหวานโดยใช้เอนไซม์ DPP-4 ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP-4 ที่ร้อยละ 9.18,  12.32 และ 19.24 ตามลําดับ 
และพบว่าสารสกัดที่สกัดจากตัวทําละลายเมทาอนล มีสมบัติในการต้านเบาหวานโดยใช้เอนไซม์ DPP-4 ดีที่สุด จึงนํามา
ทําการศึกษาด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีต่อไป 

http://www.scribd.com/doc/12758927/Aluminum-Chloride-Colorimetric-Method
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2. การศึกษาแยกองค์ประกอบของสารโดยวิธีโครมโทกราฟี  
 จากการศึกษาการแยกองค์ประกอบของสารสกัดจากใบกฤษณาของสารสกัดเมทานอลจํานวน 158.48 กรัม โดยวิธี 
TLC และตรวจสอบภายใต้แสงยูวีที่ 254 และ 365 นาโนเมตร และค่า Rf  โดยการปรากฏแถบบนแผ่น TLC โดยรวมสารที่มี
ลักษณะเหมือนกันไว้ด้วยกันท้ังหมดได้ 12 ส่วน ผลแสดงดังภาพที่ 1 และตรวจหาสมบัติการต้านเอ็นไซม์ DPP-4 ผลแสดงดัง
ตารางที่ 2  

     
 

 
ภาพที่  1  TLC โครมาโตแกรมของสารสกดัในส่วนเมทานอล จํานวน 158.48 กรัม ลําดับที่   ASM 1 – ASM 12 

ตัวดูดซับ  Silica gel F254   
             A–1, A–2, A–3 : ทียู่ว ี254 นาโนเมตร  B–1, B–2, B–3 : ทียู่ว ี365 นาโนเมตร 
          

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมบตัิการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ของสารสกัดเมทานอล จํานวน 158.48 กรัม จากใบกฤษณาที่แยก
โดยวิธีคอลมัน์โครมาโทกราฟี  

 

ส่วนของสารสกัด 
ร้อยละ 

การยับย้ังเอนไซม์ DPP–4 
ส่วนของสารสกัด 

ร้อยละ 
การยับย้ังเอนไซม์ DPP–4 

ASM 1 – ASM 7 12.24 
ASM 2 – ASM 8 2.24 
ASM 3 – ASM 9 9.36 
ASM 4 72.80  ASM 10 8.49 
ASM 5 – ASM 11 – 
ASM 6 – ASM 12 – 

     Januvia 67.71 
หมายเหตุ :  ส่วนของสารสกัดส่วนท่ีASM 1 – ASM 12 ที่ความเข้มข้น 100 ppm 
                  สารมาตรฐาน (Januvia) ความเข้มข้น 39.90 ppb 
 

 จากตารางที่  2  พบว่าสารสกัดที่แยกได้จากสารจํานวน 158.480 กรัม โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี พบว่าในส่วน
ของสารสกัดส่วนท่ี ASM 4, ASM 7, ASM 8, ASM 9 และ ASM 10 ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 72.80, 12.24, 
2.42, 9.36  และ 8.49 ตามลําดับ ที่ความเข้มข้น 500 ppb เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.900 
ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 67.71   

  A–1               A–2                 A–3                 B–1                B–2               B–3 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 178 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ผลจากการศึกษาข้างต้นได้เลือกเอาส่วนสกัดลําดับที่ ASM7-ASM10 จํานวน 25.023 กรัม มาศึกษาการแยก
องค์ประกอบของสารสัดดังวิธีช้างต้น ได้ส่วนสกัดทั้งหมด 11 ส่วน  นํามาตรวจสอบหาสารกลุ่มอัลคาลอยด์โดยวิธี 
Dragentdroff”s reagents ผลปรากฏเป็นแถบสีส้ม ผลแสดงดังภาพที่ 2  และตรวจสอบสมบัติการต้านเอ็นไซม์ DPP-4 ผล
แสดงดังตารางที่ 3 

 
 

ภาพที่  2  TLC โครมาโตแกรม ของสารสกดัจํานวน 25.023 กรัม ได้จากการสกัดแยกโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี  ในส่วน
ของสารสกัดส่วน ASM (7–10) 1– ASM (7–10) 11หลังจากการทดสอบด้วยวิธี Dragentdroff”s reagents 

จากภาพที่ 2 พบว่ามีแถบสีส้มปรากฏในส่วนของสารสกัดส่วนที่ ASM (7–10) 5  ASM (7–10) 6  ASM (7–10) 7  
ASM (7–10) 8  ASM (7–10) 9  และ ASM (7–10) 10 ตามลําดับ แสดงว่าสารสกัดส่วนที่ ASM (7–10) 5  ASM (7–10) 6  
ASM (7–10) 7  ASM (7–10) 8  ASM (7–10) 9  และ ASM (7–10) 10 มีสารกลุ่มแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ 

ตารางที่  3  ผลการทดสอบสมบตัิการยับยั้งเอนไซม ์DPP–4 ของสารสกัดที่แยกโดยวิธีคอลัมนโ์ครมาโท กราฟีของสารสกดัส่วน
ที ่ASM 7 – ASM 10  

ส่วนของสารสกัด 
ร้อยละ 

การยับย้ังเอนไซม์ DPP–4 
ส่วนของสารสกัด 

ร้อยละ 
การยบัยั้งเอนไซม์ DPP–4 

ASM (7–10) 1 –   ASM (7–10) 7 77.01 
ASM (7–10) 2 88.10 ASM (7–10) 8 – 
ASM (7–10) 3 92.95 ASM (7–10) 9 17.35 
ASM (7–10) 4 96.76   ASM (7–10) 10 32.27 
ASM (7–10) 5 –   ASM (7–10) 11 – 
ASM (7–10) 6 89.11   

     Januvia 67.71 
หมายเหตุ :  ส่วนของสารสกัดส่วนท่ีASM 1 – ASM 12  ที่ความเข้มข้น 100 ppm 
                  สารมาตรฐาน (Januvia) ความเข้มข้น 39.90 ppb 
 

จากตารางที่ 3  พบว่าสารสกัดที่แยกได้จากสารจํานวน 158.48 กรัม โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี พบว่าในส่วน
ของสารสกัดส่วนท่ี ASM 4, ASM 7, ASM 8, ASM 9 และ ASM 10 ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 72.80, 12.24, 
2.42, 9.36  และ 8.49 ตามลําดับ ท่ีความเข้มข้น 500 ppb เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.900 
ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 67.71   
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จากการศึกษาการแยกองค์ประกอบของสารสกัดจากใบกฤษณา จํานวน 11.50 กิโลกรัม โดยทําเช่นเดียวกับวิธี
ข้างต้น และนําส่วนสกัดเมทานอลจํานวน 169.48 กรัม มาแยกสารสกัดโดยวิธี TLC ได้ส่วนสกัดทั้งหมด 12 ส่วน คือ ASM2-1 
–ASM2-12 และทําการตรวจสอบหาสารกลุ่มอัลคาลอยด์เข่นเดียวกับวิธีช้างต้นพบว่าสารส่วนที่ ASM2-11 จํานวน 35 กรัมมี
สารกลุ่มอัลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ นํามาทําการแยกสกัดสารได้ทั้งหมด 12 ส่วน คือ ASM2(11)1- ASM2(11)12 จากนั้น
นํามาตรวจสอบหาสมบัติการยังยั้งเอ็นไซม์ DPP-4 ของส่วนสกัด ASM2-1 –ASM2-12 จํานวน 169.48 กรัม  และส่วนสกัด 
ASM2(11)1- ASM2(11)12 จํานวน 35 กรัม ผลแสดงดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่  4  ผลการทดสอบสมบัติการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ของส่วนสกัด ASM2-1 –ASM2-12 จํานวน 169.48 กรัม  และ 

                ส่วนสกัด ASM2(11)1- ASM2(11)12 จํานวน 35 กรัม ที่แยกด้วยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟี 

ส่วนของสารสกัด 
ร้อยละการยับย้ังเอนไซม์ 

DPP–4 
ส่วนของสารสกัด 

ร้อยละการยับย้ังเอนไซม์ 
DPP–4 

ASM 1 27.96 ASM  (11) 1 40.26 
ASM 2 23.12 ASM  (11) 2 77.46 
ASM 3 27.96 ASM  (11) 3 48.50 
ASM 4 31.77 ASM  (11) 4 52.52 
ASM 5 54.14 ASM  (11) 5 47.29 
ASM 6 24.11 ASM  (11) 6 66.96 
ASM 7 12.020 ASM  (11) 7 60.96 
ASM 8 – ASM  (11) 8 30.97 
ASM 9 – ASM  (11) 9 57.13 
ASM 10 –  ASM  (11) 10 48.76 
ASM 11 –  ASM  (11) 11 – 

 

หมายเหตุ :  ส่วนของสารสกัดส่วนท่ีASM 1 – ASM 12 ที่ความเข้มข้น 100 ppb 
       สารมาตรฐาน (Januvia) ความเข้มข้น 39.90 ppb 
 

จากตารางที่ 4 สารสกัดแยกได้จากคอลัมน์โครมาโทรกราฟีครั้งที่ 2 ในของสารสกัดส่วนที่ ASM (11) 1, ASM  (11) 
2, ASM (11) 3, ASM (11) 4, ASM (11) 5, ASM (11) 6, ASM (11) 7, ASM (11) 8, ASM (11) 9  และ ASM (11) 10  ให้
ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 40.260, 77.460, 48.500, 52.520, 47.290, 66.960, 60.100, 30.970, 57.130 และ 
48.760  ตามลําดับ ที่ความเข้มข้น 500 ppb เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.90 ppb ให้ค่าการ
ยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 67.71  

จากการแยกสกัดสารในส่วนสกัดเมทานอลจํานวน 169.58 กรัม โดยวิธีคอลัมน์โครมาโทกราฟีทําให้ได้สารทั้งหมด 
12 ส่วน คือ ASM 1 – ASM 12 เมื่อทําการทดสอบหาสารกลุ่มแอลคาลอยด์โดยวิธี Dragendoff’s reagent พบว่าสารสกัด
ส่วนท่ี ASM 11 มีสารกลุ่มแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ 
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3. การทดสอบหาสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) 
ผลจากการนําผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319-1 และ 334-2 ที่ได้จากการสกัดใบกฤษณาจํานวน 11.50 กิโลกรัม ใน

ส่วนของสารสกัดเมทานอลจํานวน 169.48 กรัม  โดยวิธีคอลัมน์โครมา โทรกราฟี และเทคนิค Preparative Thin–layer 
Chromatography (PLC)  เพื่อหาสารบริสุทธ์ิมาศึกษาสูตรโครงสร้างของสารโดยอาศัยเทคนิคทางสเปกโทรสโกปี มาทดสอบ
หาสารฟลาโวนอยด์ โดยวิธีของ Aluminum Chloride Colorimetric Method ผลแสดงดังตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบหาสารฟลาโว ในผลึกของสารสกัดลาํดับที่ 319-1 และ 334-2 ท่ีได้จากการแยกโดยวิธีคอลัมนโ์คร
มาโทรกราฟี จากใบกฤษณาจํานวน 11.50 กิโลกรัม 

 

ล าดับ 
การเกิดสี 

ชั้น Octyl alcohol ชั้นน้ า 

ผลึก 319-1 
1 สีส้ม ใส 
2 สีส้ม ใส 

Blank control ขาวขุ่น 

ผลึก 334-2 
1 สีส้ม ใส 
2 สีส้ม ใส 

Blank control ขาวขุ่น 
 

จากตารางที่ 5 เมื่อนําสารในหลอดที่ 1 และ 2 มาเติมด้วยสารละลายไฮโดรคลอริก เข้มข้น จํานวน 0.5 มิลลิลิตร 
เติมแมกนีเซียม จํานวน 1-2 แผ่น ปรากฏว่าสารละลายเกิดการเปลี่ยนสีจากขาวขุ่น เป็น สีเหลืองใส ดังภาพที่ 3 และ 4 
จากนั้นทําการเติมน้ํากลั่น จํานวน 2 มิลลิลิตร และสารละลาย Octyl alcohol จํานวน 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วปล่อย
ให้เกิดการแยกช้ัน พบว่าสารละลายมีการแยกช้ันระหว่างช้ันสารละลาย Octyl alcohol กับช้ัน้ํา ปรากฏว่าในช้ันของ
สารละลาย Octyl alcohol ที่อยู่ชั้นบนสุด ให้สีส้ม ในผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319-1 และ 334-2  ตามลําดับ 

             
ภาพที่ 3  ผลการทดสอบหาสารฟลาโว ในผลึกของสารสกัดลําดับที่ 334-2  ที่ได้จากการแยกโดยวิธคอลัมน์โครมาโทรกราฟี 

จากใบกฤษณาจํานวน 11.50 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 4  ผลการทดสอบหาสารฟลาโว ในผลึกของสารสกัดลําดับที่ 334-2  ที่ได้จากการแยกโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี 
จากใบกฤษณาจํานวน 11.50 กิโลกรัม 

  

จากภาพที่  3  และ  4 ของผลึก 319-1 และ 334-2 ในช้ันของสารละลาย Octyl alcohol ที่อยู่ช้ันบนสุดให้สีส้ม
ของสารสารละลาย ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319-1 และ 334-2 ที่สกัดแยกได้จากใบกฤษณา
จํานวน 11.50 กิโลกรัมโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี เป็นสารในกลุ่ม Flavone ชนิด Aglycone                          
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. จากการศึกษาการสกัดใบกฤษณาสายพันธุ์ Aquilaria crassna pierre ex lecomte จํานวน 3.0 กิโลกรัม ที่

สกัดด้วยวิธีซีเควนเชียล (Sequential extraction) ด้วยสารละลาย เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน และ เมทานอล ตามลําดับ  พบว่า
สารสกัดใบกฤษณาในตัวทําละลายเมทานอลให้ร้อยละของสารสกัด  สูงที่สุดคือร้อยละ 5.65 รองลงมาคือสารสกัดเฮกเซนคือ
ร้อยละ 0.98 และพบว่าสารสกัด ไดคลอโรมีเทนคือร้อยละ 0.25 และเมื่อนํามาทดสอบสมบัติการยับยั้งเบาหวานด้วยเอนไซม์ 
DPP–4 พบว่าในสารสกัดเมทานอลให้ค่าการยับยั้งมากที่สุดร้อยละ 19.24 รองลงมาคือสารสกัดไดคลอโรมีเทน ที่ร้อยละ 
12.32 และสารสกัดเฮกเซน ท่ีร้อยละ 9.18 ตามลําดับ 

2. จากการเลือกสารสกัดในส่วนของสารสกัดเมทานอล ที่มีสมบัติการยับยั้งเบาหวานด้วย เอนไซม์ DPP–4 มา
ทําการศึกษาการแยกสกัดสารด้วยคอลัมน์โครมาโทกราฟีเพื่อศึกษาส่วนสกัดออกฤทธิ์ต้านเอนไซม์ DPP–4 จากใบกฤษณาสาย
พันธุ์ Aquilaria crassna pierre ex lecomte พบว่า 

ส่วนสกัด ASM 4, ASM 7, ASM 8, ASM 9, ASM 10 ที่แยกได้จากใบกฤษณาจํานวน 3.0 กิโลกรัม จากการแยกใน
ส่วนสกัดเมทานอล จํานวน 158.48 กรัม จํานวน 0.00121, 0.00184, 0.0157, 0.00122 , 0.00139  มิลลิกรัม ที่ความเข้มข้น 
500 ppb ซึ่งให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 72. 80, 12.24, 2.24, 9.36 และ 8.49 เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน 
(Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.90 ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 67.71  

ส่วนสกัด ASM (7-10) 2 ASM (7-10) 3, ASM (7-10) 4, ASM (7-10) 6, ASM (7-10) 6, ASM (7-10) 7, ASM (7-
10) 9, ASM (7-10) 10 ที่ได้จากการแยกในส่วนสกัดเมทานอล จํานวน 158.48 กรัม ในส่วนสกัดผสมลําดับที่ ASM 7-10 
จํานวน25.02 กรัม  จํานวน  0.0124, 0.00129, 0.00140, 0.00153, 0.00153, 0.00129, 0.00164 , 0.00159 มิลลิกรัม ที่
ความเข้มข้น 500 ppb ซึ่งให้ ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 88.10, 96.76, 89.11, 77.01, 17.35 และ 32.27 
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.90 ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 
67.71  
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ส่วนสกัด ASM 2 (11) 1, ASM 2 (11) 2 , ASM 2 (11) 3, ASM 2 (11) 4, ASM 2 (11) 5, ASM 2 (11) 6, ASM 2 
(11) 7, ASM 2 (11) 8, ASM 2 (11) 9, ASM 2 (11) 10 ที่ได้จากการแยกในส่วนสกัดเมทานอล จํานวน 169.58 กรัม ในส่วน
สกัดลําดับที่ ASM 2-11 จํานวน 35 กรัม จํานวน  0.00139, 0.00121 , 0.00136, 0.00147, 0.00156, 0.00157, 0.00169, 
0.00123, 0.00146, 0.00139 มิลลิกรัม ที่ความเข้มข้น 500 ppb ซึ่งให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 40.26, 
77.46, 48.56, 52.52, 47.29, 66.96, 60.69, 30.97, 57.13 และ 48.76 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่
ความเข้มข้น 39.90 ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่ร้อยละ 67.71  

ส่วนสกัด ASM 2 (8) 2, ASM 2 (8) 3, ASM 2 (8) 4, ASM 2 (8) 6, ASM 2 (8) 7 ที่ได้จากการแยกในส่วนสกัดเม
ทานอล จํานวน 169.58 กรัม ในส่วนสกัดลําดับที่ ASM 2-8 จํานวน 2.50 กรัม จํานวน  0.00121, 0.00125, 0.00132, 
0.00142, 0.00127  มิลลิกรัม ท่ีความเข้มข้น 500  ppb ซึ่งให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4  ที่ร้อยละ 48.81, 41.32, 28.49, 
40.68  และ  20.17 เมื่อเทียบกับยาต้านเบาหวาน (Januvia) ที่ความเข้มข้น 39.90 ppb ให้ค่าการยับยั้งเอนไซม์ DPP–4 ที่
ร้อยละ 67.71 และจากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง สเปกโทสโกปี NMR พบว่าเป็นสารในกลุ่ม แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์
ไกลโคไซด์ (Alkaloid Flavonoid glycosides) 

3. จากการทดสอบหาสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) โดยวิธีของสารอลูมิเนียมคลอไรด์ (Aluminium chloride 
colorimetric method) ของผลึก 319-1 และ 334-2 ในช้ันของสารละลาย Octyl alcohol ที่อยู่ช้ันบนสุดให้สีส้มของสาร
สารละลาย ฉะนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าผลึกของสารสกัดลําดับที่ 319-1 และ 334-2 ท่ีสกัดแยกได้จากใบกฤษณาจํานวน 11.50 
กิโลกรัมโดยวิธีคอลัมน์โครมาโทรกราฟี เป็นสารในกลุ่ม Flavone ชนิด Aglycone  
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาถึงการแยกและสกัดสารในตัวทําละลายต่างๆ เพื่อนํามาวิเคราะห์สมบัติในการต้านเบาหวานโดยใช้

เอนไซม์ DPP–4 และเลือกสารสกัดเมทานอลที่แยกโดยวิธีคอลัมน์ โครมาโทกราฟี สามารถที่จะนําไปศึกษาหาองค์ประกอบ
ทางเคมีด้วยเครื่องมืออื่นๆ อาทิ เช่น NMR, IR และ MS เป็นต้น เพื่อทําให้ทราบว่าเป็นโครงสร้างสารประกอบชนิดใด ซึ่งจะ
สามารถนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกฤษณาต่อไปได้อีก เนื่องจากในประเทศไทยนั้นมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
สมุนไพรหลากหลายชนิด  
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ส ารวจความหลากหลายของพืชจ าพวกเถาเครือ ผัก และหญ้า  
ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Explore a variety of climber, vegetables and grass. In herbal garden of honor 
at Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 
จันจิรา ปิดตาทะเส* ธนวรรณ วิชญ* ดร.อัจฉรา แก้วน้อย** อ.เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์**  อ.ศุภรตัน์ ดวนใหญ่** อ.อาวุธ หงษ์ศิริ**  

 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้า ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ใน
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่
14 สิงหาคม 2559 รวมระยะเวลา 4 วัน โดยการลงพื้นที่สํารวจพ้ืนท่ีในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยากับผู้เชียวชาญทางด้านสมุนไพร ทําการศึกษาพืชสมุนไพรและจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานรวบรวมพืช
สมุนไพรพืชทั้งหมด 28 วงศ์ 43 สกุล 47 ชนิด แบ่งเป็นพืชจําพวกเถา-เครือ 21 วงศ์ 31 สกุล 33 ชนิด พืชจําพวกผัก 2 วงศ์ 2 
สกุล 3 ชนิด และจําพวกหญ้า 8 วงศ์ 9 สกุล 11 ชนิด พบว่าวงศ์ที่พบชนิดมากที่สุดในพืชจําพวกเถา-เครืออยู่ในวงศ์ 
Apocynaceae (4 สกุล4 ชนิด) และ Fabaceae (4 สกุล4 ชนิด) วงศ์ที่พบชนิดมากที่สุดในพืชจําพวกผักอยู่ในวงศ์ 
Amaranthaceae (2 สกุล 2 ชนิด) วงศ์ที่พบชนิดมากที่สุดในพืชจําพวกหญ้าอยู่ในวงศ์ Malvaceae  (1 สกุล 3 ชนิด) 

ค าส าคัญ: พืชจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้า สวนสมุนไพรเฉลมิพระเกียรติ  
 

Abstract 
 

Study on the diversity of vines under the Thai traditional medicine theory. In herbal garden of 
honor at Bansomdejchaopraya Rajabhat University during 11-14 August 2016. When classified according to 
taxonomy found the total number of plants was 28 Famiries , 44 genus and 48 species. Separate to be 
Climber 21 families 31 genus 33 species , Vegetables 2 families 2 genus3 species and grass 8 families 9 
genus 11 species The most common families found in vines are Apocynaceae (4 genus, 4 species) and 
Fabaceae (4 genera, 4 species). The most common family in the family Amaranthaceae (2 genus, 2 
species). The most common species found in grasses are Malvaceae (1 genus 3 species). 

Key words: Climber, Vegetable, Grass, and Herbal Garden in Honor 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่มีพืชพรรณหลากหลาย เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนช้ืน  ที่เป็นแหล่งอาศัย
ของพรรณไม้และพันธุ์สัตว์ได้ดี ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันประชากรคนไทยนําพืชพรรณต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
อาทิเช่น เป็นฐานสําคัญของการเกษตร ยารักษาโรค และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ปัจจุบันพ้ืนท่ีปุาของประเทศไทยลดลงเป็นจํานวนมาก เป็นเหตุทําให้พันธุ์พืชที่เป็นประโยชน์ในอดีตบางประเภทสูญหายหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ ส่งผลให้การเอื้อประโยชน์จากปุาที่ใช้เป็นแหล่งอาหาร ยาสมุนไพร และพลังงานลดลง (พาณี ศิริสะอาด และ
คณะ ,  2549)  ในอนาคตความสําคัญของพืชต่างๆจะทวีเพิ่มขึ้นกว่าในปัจจุบันทั้งในด้านอาหาร ด้านพลังงานทดแทน และ
ด้านรักษาโรคที่มนุษย์ยังคิดค้นไม่พบ (มาลี ณ นคร, 2539) ปุาไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ และมีความสําคัญ
อย่างยิ่งต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม คนทั่วโลกต่างยอมรับว่าปุาไม้
มีบทบาทสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติด้วยกัน อย่างน้อย 3 ประการ คือ มีบทบาทในการปูองกันภัย และ
รักษาความสมดุลของธรรมชาติ มีบทบาทในการผลิตเนื้อไม้และของปุา และมีบทบาทในการให้บริการสังคมใช้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป็นทรัพยากรที่มีผลโดยตรงต่อการผันแปรของสภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม 
เป็นส่วนสําคัญในการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์ในโลกนี้จะต้องช่วยกัน
บริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (ชาติชาย ศรีแผ้ว , 2546) สภาพปุาในประเทศไทยออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ ปุาดงดิบ ปุาผลัดใบ และปุาที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ปุาที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ แบ่งออกเป็นปุาชายหาด ปุาเขา
หินปูนปุาบึงนํ้าจืด และปุาปลูกชนิดต่างๆ มีเนื้อที่เป็นร้อยละ 15 ของพื้นที่ปุาทั้งหมด ปุาบึงนํ้าจืดเกิดขึ้นบนที่ราบตํ่าริมฝั่ง
แม่นํ้าหรือบึงใหญ่ ที่มีแอ่งนํ้าเอ่อล้นตลิ่งเจิ่งนองไปทั่วในฤดูฝน นํ้าที่เอ่อล้นจะท่วมพื้นที่ราบเป็นเวลาแรมเดือนในแต่ละปี ปุา
ประเภทนี้ตามพื้นล่างจะไม่มีการสะสมซากพืชหรืออินทรีย์วัตถุอย่างถาวร เนื่องจากในฤดูนํ้าหลากกระแสนํ้าจะพัดพา
อินทรีย์วัตถุกระจัดกระจายไปตามที่ต่าง ๆ ปุาชนิดนี้พบเกือบทุกภาคของประเทศ แต่ส่วนใหญ่เกิดเป็นปุาหย่อมขนาดเล็ก
กระจายทั่วไปตามริมฝั่งแม่นํ้า (ภัทรพร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม , 2543) 

 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในท้องที่ภาคกลางของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่จังหวัดประมาณ 3,348,755 ไร่ ในปี พ.ศ.2541 มีเนื้อที่ปุาคงเหลืออยู่เพียง จํานวน 353,597 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของพื้นที่จังหวัด หรือร้อยละ 1.04 ของพื้นที่ประเทศ (ชาติชาย ศรีแผ้ว , 2546) จังหวัดสุพรรณบุรี มี
พื้นที่เกษตรกรรม 2,314,632ไร่ 1,305,860 ไร่ รองลงมาคือพื้นที่ปลูกพืชไร่ 836,523ไร่ และมีพื้นที่ชลประทานมากที่สุดของ
ประเทศ โดยมีพื้นที่ชลประทาน 1.7 ล้านไร่ จาก 4 พื้นที่ชลประทานทั้งหมด 29.3 ล้านไร่ (ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2554) อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเปรียบเสมือนอู่ข้าวอู่น้ํา จึงมีความอุดมสมบรูณ์เป็นอย่างมาก ถือได้ว่าเป็น
พื้นที่ท่ีชุ่มน้ํา พืชพรรณที่พบส่วนใหญ่ที่พบมีทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก และพืชที่ทนต่อน้ําท่วมได้ดี 

สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพื้นที่ ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีความหลากหลายของพืชพรรณหลายชนิด คณะสํารวจพันธุ์กรรมพืชสมุนไพร สํารวจพรรณไม้ในสวน
สมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อศึกษาความหลากหลายของพืชจําพวกเถาเครือ ผัก 
หญ้า ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนและสื่อนําเสนอ
ในเรื่องพืชพรรณจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลพืชพรรณจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้า ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะน้ําท่วมขัง 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ายังขาดการศึกษาความหลากหลายของพืชสมุนไพรจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้า ใน
พื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี้ศึกษาความหลากหลาย
ของพืชจําพวกเถาเครือ ผัก หญ้าถือได้ว่าเป็นการสํารวจความหลากหลายของพืชสมุนไพรจําพวกเถาเครือ ผักหญ้าอย่าง
ละเอียด เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพรรณในพื้นที่น้ี และเป็นการพัฒนาพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีพของประชากร
ในพื้นที่น้ีอีกทางหนึ่ง 
 

วัตถุประสงค์  
1. สํารวจความหลาหลายของพืชจําพวก เถา-เครือ ผัก หญ้าในพ้ืนท่ีสวนสมุนไพรเฉลิม                            

พระเกียรติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           2. เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรจากตําราในพื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
           3. เพื่อจําแนกและจัดทําฐานข้อมูลของในพื้นที่สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
        1. กําหนดพื้นที่ศึกษาดําเนินงานวิจัยและดําเนินข้อมูล  คือ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งในเขตพื้นที่ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ 15 ไร่ ตําบลสระยายโสม
ร้อยละ 80 ของพื้นที่เป็นที่ราบซึ่งอยู่ทางทิศตุวันตก อีกร้อยละ 20 เป็นที่ราบลุ่มอยู่ทางทิศตะวันออก มีแหล่งน้ํา คือ คลอง
ส่งน้ําชลประทาน ช่วยในการทําการเกษตร พื้นที่ทั้งหมด 32.5 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 15,720 ไร่ ทิศเหนือ ติดกับ 
ต.จระเข้สามพัน ต.ยุ้งทะลาย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง และ ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง 
จ.สุพรรณบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านดอน , ต.สระพังลาน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดกับ ต.จระเข้สามพัน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี, 2543 ) 
        2. ถ่ายภาพตัวอย่างพืชสมุนไพร ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
        3. เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพรแห้ง ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพื่อมาเทียบกับหนังสืออ้างอิง รายชื่อหนังสือดังนี้ 
        4. จัดหมวดหมู่พืช ดังนี้ ช่ือสมุนไพร ช่ือท่ัวไป ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถิ่น 
        5. อัดพรรณตัวอย่างเป็นสมุนไพรแห้ง  
        6. จัดหมวดหมู่พืชตามหลักอนุกรม  
        7. ศึกษาข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร 
        8. ทําฐานข้อมูล 
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สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาความหลากหลายของพืชจําพวกเถา-เครือ ผัก และหญ้า ในพื้นที่ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี จากคณาจารย์ทางด้านพืชสมุนไพร ของสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จพระยา คือ อาจารย์เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์ และอาจารย์อาวุธ หงส์ศิริ ที่ให้ข้อมูลเพื่อระบุชนิดพืช
สมุนไพรในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกรียติฯ ที่สามารถสํารวจพบในช่วงระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม พ.ศ.2559 และทําการอัด
ตัวอย่างพันธุ์ไม้ดังกล่าวไว้ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับภาพถ่าย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลกับหนังสืออ้างอิงดังรายนามใน
บทที่ 3 เพื่อให้สามรถสืบค้นข้อมูลให้สามารถรวบรวมเป็นระบบตามหลักอนุกรมวิธานพืชของพืชจําพวกเถา - เครือ ผักและ
หญ้า ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้ทําการ
สืบค้นหลักฐานทางด้านสรรพคุณที่พบในตํารายา เพื่อรวบรวมไว้ให้งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อการที่จะนําไปใช้ในการจัด
การศึกษาในรายวิชาเภสัชกรรมไทย ดังตารางที ่1, 2 และ 3 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 1 การจําแนกช่ือท่ัวไป ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถิ่น และสรรพคณุชนิดของพืชจําพวกเถา-เครือ 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2  การจําแนกช่ือท่ัวไป ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถิ่น และสรรพคณุชนิดของพืชจําพวกผัก 

 
 
 

ตารางที่ 3  การจําแนกช่ือท่ัวไป ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ ช่ือท้องถิ่น และสรรพคณุชนิดของพืชจําพวกหญ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 189 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ตารางที่ 4 การจําแนกวงศ์พืชที่พบในพืชจําพวกเถา-เครือ 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 การจําแนกวงศ์พืชที่พบในพืชจําพวกผัก 

ล าดับ ชื่อวงศ์ ชื่อสกลุ ชนิด 
1 Amaranthaceae Amaranthus  

 
blitum 

spinosus 

2 Commelinaceae Commelina  diffusa 
 
ตารางที่ 6 การจําแนกวงศ์พืชที่พบในพืชจําพวกหญ้า 

ล าดับ ชื่อวงศ์ ชื่อสกลุ ชนิด 
1 Amaranthaceae Achyranthes aspera 
2 Asteraceae Elephantopus scaber 

3 Euphorbiaceae Euphorbia  heterophylla 
4 Malvaceae Sida acuta 

  cordifolia 
  rhombifolia 
5 Poaceae Dactyloctenium  aegyptium  

  Imperata  cylindrical  
6 Solanaceae Physalis  angulate 
7 Urticaceae Gonostegia. hirta 
8 Zygophyllaceae Tribulus  cistodes 
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ผลการศึกษาความหลากหลายของพืชจําพวกเถา-เครือ ผัก และหญ้า ในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพื้นที่ตําบลสระยายโสม  อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีโดยการเดินสํารวจพื้นที่ใน  
สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 11-14 สิงหาคม 2559 พบพรรณพืช
สมุนไพรในสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพื้นที่ตําบลสระยายโสม  อําเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พืชทั้งหมด 28 วงศ์ 43 สกุล 47 ชนิด  แบ่งเป็นพืชจําพวกเถา-เครือ 21 วงศ์ 31 สกุล 33 ชนิด พบพืชวิสัย 
Climber จํานวน 17 ชนิด, พบพืชวิสัย Creeping Herb จํานวน 1 ชนิด, พบพืชวิสัย Exotic Climber จํานวน 7 ชนิด, พบพืช
วิสัย Herbaceous Climber จํานวน 7 ชนิด และพบพืชวิสัย Scandent Shrub จํานวน 1 ชนิด พืชจําพวกผัก 2 วงศ์ 2 สกุล 
3 ชนิด พบพืชวิสัย Exotic Herb จํานวน 1 ชนิด และพบพืชวิสัย Herb จํานวน 2 ชนิด และจําพวกหญ้า 8 วงศ์ 9 สกุล 11 
ชนิด พบพืชวิสัย Climber จํานวน 1 ชนิด,พบพืชวิสัย Exotic Herb จํานวน 2 ชนิด, พบพืชวิสัย Grass จํานวน 2 ชนิด, พบ
พืชวิสัย Herb จํานวน 3 ชนิด, พบพืชวิสัย Herbaceous Climber จํานวน 1 ชนิด, พบพืชวิสัย Undershrub จํานวน 2 ชนิด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. นําไปใช้ในการวางแผนในการศึกษาพรรณไม้จําพวกเถา-เครือ ผัก และหญ้า ในพื้นที่ตําบลสระยายโสม  

อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและผู้สนใจ 
2. จากท่ีผู้วิจัยได้สืบค้นมาช่ือสมุนไพรตามตําราช่ือพรรณไม้ แห่งประเทศไทย และ หนังสือตําราแพทย์แผนโบราณ

ทั่วไป สาขาเภสัชกรรมไทย พบว่าช่ือสมุนไพรมีช่ือเรียกไม่ตรงกัน จึงขอให้ผู้ที่จะนํางานวิจัยนี้ไปศึกษา และใช้ประโยชน์ ให้
ศึกษาช่ือสมุนไพรทั้งสองระบบ 
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ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ ามนัหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง 

Biological Activity of Essential Oil from Alpinia galangal (Linn.) Swartz.  
and Alpinia conchigera Griff  

 

พรรัตน์  บุญจง* อ.ศุภรัตน์  ดวนใหญ่** ดร.อัจฉรา  แก้วน้อย** ผศ.ดร.อรณุ  ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์** 
 

บทคัดย่อ 
 

         งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง (Alpinia galangal (Linn.) Swartz) และ
ข่าลิง (Alpinia conchigera Griff) โดยนํามาทําการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน Lipid-
peroxidation ด้วยวิธี Ferric-thiocyanate  และฤทธิ์ยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ด้วยวิธี broth micro dilution method ผลการ
ทดสอบ พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง (IC50=4.42± 0.08) มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ํามันหอมระเหยจากข่าลิง 
(IC50=4.33 ± 0.03 mg/ml) ผลการทดสอบ Lipid-peroxidation ด้วยวิธี Ferric-thiocyanate พบว่า น้ํามันหอมระเหยจาก
ข่าหลวง (LC50=1.43 ± 0.12 mg/ml) มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากกว่านํ้ามันหอมระเหยจากข่าลิง (LC50=1.62±0.15 mg/ml) 
และผลการทดสอบฤทธิ์ต้านเช้ือจุลินทรีย์ของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากข่าลิง มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida albican 
Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum ได้ดีกว่าน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง  โดยข่าลิงมี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา T.rubrum มากที่สุด คือ มีค่า MIC เท่ากบั 3.13-6.25 µl/ml และ MFC เท่ากับ 6.25 µl/ml 
ยับยั้งเช้ือและฆ่าเช้ือ T.mentagrophytes  มีค่า MIC เท่ากับ 6.25-12.5 µl/ml และ MFC เท่ากับ 12.50 µl/ml ยับยั้งเช้ือ
และฆ่าเช้ือ S.aureus และS.epidermidis ซึ่งมีค่า MIC และ MBC เท่ากับ 6.25–12.50 µl/ml และ MBC เท่ากับ 50.0 
µl/ml ตามลําดับ ยับยั้งเชื้อและฆ่าเช้ือ Candida albican  มีค่า MIC เท่ากับ 25.00–50.00 µl/ml และ MFC เท่ากับ 100.0 
µl/ml ตามลําดับ ขอมูลที่ไดสามารถนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อการผลิตเชิงพาณิชยตอไป 
          ค าส าคัญ: ข่าหลวง ข่าลิง ฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านจุลชีพ  
 

Abstract 
 

The aim of this research was to study the bioactivities of essential oil from Kha Luang 
(Alpinia galanga (Linn.) Swartz.) and Kha Ling (Alpinia conchigera Griff.),  were evaluated by 
various antioxidant activity assays, including DPPH radical scavenging, lipid peroxidation 
inhibition by Ferric-thiocyanate method and Antimicrobial activity of Kha Luang and Kha Ling by 
broth micro dilution method. Results: Of the two tested essential oils, their antioxidant 
activities for free radical scavenging method were as the essential oil of Kha Luang (IC50=4.42 ± 
0.08)  have more effectively than essential oil of Kha Ling (IC50=4.33 ± 0.03 mg/ml) and and for 
lipid peroxidation inhibition by Ferric-thiocyanate method were as the essential oil of Kha 
Luang (LC50 =1.43 ± 0.12) have more effectively than essential oil of Kha Ling (LC50 =1.62 ± 0.15 
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mg/ml) Testing result for antimicrobial activity of essential oil found that essential oil of Kha 
Ling that it could inhibit the Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida 
albican, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum have more effectively than 
essential oil of Kha Luang. With the essential oil of Kha Ling that it could inhibit the T.rubrum 
The most effective with the MIC values at 0.87 mg/ml and MFC values at 1.74 mg/ml. inhibited 
T.mentagrophytes with the MIC  values at 6.25 - 12.5 µl/ml and MFC values at 12.50 µl/ml.  
Inhibited S.aureus and S.epidermidis with the MIC values at 6.25 – 12.50 µl/ml and MBC values 
at 50.0 µl/ml and could inhibit the Candida abicans. with the MIC  values at 25.00 – 50.00 
µl/ml and MFC values at 100.0 µl/ml the data obtained can be further developed for 
commercial production next. 

Key words: A. galangal (Linn.) Swartz, A. conchigera Griff, Antioxidation activity, Antimicrobial activity 
 

บทน า 

ข่าเป็นพืชในสกุล Alpinia Roxb. เป็นสกุลใหญ่ที่สุดในพืชวงศ์ขิง (Zingiberceca)  และมีความหลากหลายสูง พบ
ประมาณ 1,500 ชนิด (สุรพล แสนสุข, 2554) การสํารวจสมุนไพรพื้นบ้านในยี่สิบสองจังหวัดในประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์
หมอพื้นบ้านเกี่ยวกับ ช่ือพ้ืนเมือง ส่วนท่ีใช้ ประโยชน์และวิธีใช้ พร้อมท้ังเก็บตัวอย่างพบว่า พืชสกุล Alpinia Roxb มีมากถึง 7 
ชนิด (วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, 2546) ส่วนใหญ่นํามาใช่ในการประกอบอาหาร  ไม้ประดับ  และใช้เป็นยารักษาโรคตามบันทึกจาก
คัมภีร์เวชกรรมไทย  มีการใช้ข่าหลวงและข่าลิงเป็นยาแก้อาการท้องอืดท้องเฟูอ และใช้ทารักษาโรคกลากเกลื้อน (มาโนช 
วามานนท์ และคณะ. 2540) จากการเก็บข้อมูลจากหมอพื้นบ้านพบว่า ภาคเหนือใช้ข่าตาแดง (Alpinia bracteata Roxb.)
ประกอบอาหารรับประทานขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟูอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ข่าลิง (Alpinia conchigara Griff.) ดูแล
สุขภาพแม่หลังคลอดช่วยให้มดลกูเข้าอู่เรว็ ภาคใต้ใช้ข่าลิง และข่าหลวง (Alpinia galanga (Linn.) รับประทานเพื่อขับลมและ
รักษาโรคกลากเกลื้อน  การใช้ข่าในการรักษาโรคนั้นขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของแพทย์พื้นบ้านและในแต่ละท้องถิ่น และในบาง
พื้นที่ยังใช้สับสนกัน (รักษ์เกียรติ จิรันธร, 2552) นอกจากการใช้ในประเทศไทยยังพบการใช้ข่าในต่างประเทศอีกด้วย (C.Latha 
et al.,2009) ตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดียใช้เป็นยาต้านเช้ือแบคทีเรีย และประเทศมาเลเซียใช้เป็นยาแผนโบราณสําหรับ
บรรเทาอาการปวดท้อง, เพิ่มการไหลเวียนของเลือด, รักษาโรคหวัดและลดอาการบวม (Ahmad NazifAziz, et al, 2013) 
งานวิจัยศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสกุล Alpinia Roxb หลายชนิด พบว่า มีฤทธ์ิในการต้านเชื้อแบคทีเรียและต้าน
เชื้อราก่อโรคกลากเกลื้อน (อาภากร สุภาพิพัฒน์ และจิตศิริ ราชตนะพันธุ์, 2550) การศึกษาประสิทธิภาพจากพืชสกุลข่าส่วน
ใหญ่เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัด ซึ่งสารสําคัญจากข่าส่วนใหญ่อยู่ในเฟสของน้ํามันหอมระเหย(กาญจนา , 2551) สอดคล้อง
กับสรรพคุณทางยาของข่าซึ่งใช้ในการรักษาโรคกลากเกลื้อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเช้ือรา
ก่อโรคกลากเกลื้อนของน้ํามันหอมระเหยจากข่าลิง ข่าท้องถิ่นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปรียบเทียบกับน้ํามันหอมระเหย
ข่าหลวง Alpinia galanga (Linn.) Swartz. ท่ีมีอยู่ทั่วไป   

คณะผู้วิจัยหวังว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้และเพิ่มมูลค่าการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
หรือยาต่อไป นอกจากนั้นยังเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสามารถลด
อัตราการนําเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิงมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบฤทธิ์การต้าน
อนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH และการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน Lipid-peroxidation ด้วยวิธี Ferric-thiocyanate และการ
ต้านเช้ือ S.aureus, S.epidermidis, Candida albican, T.mentagrophytes และ T.rubrum ด้วยวิธี microdilution 
method   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การสกัดน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิงโดยวิธีการกลั่นด้วยน้ํา (Water Distillation) นําส่วนเหง้าของ
สมุนไพรทั้ง 2 ชนิด มาล้างทําความสะอาดพึ่งลมให้แห้ง จากนั้นนําตัวอย่างมาหั่นให้มีขนาดเล็ก และนํามากลั่นน้ํามันหอม
ระเหย เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง จากนั้นเก็บช้ันของน้ํามันหอมระเหยซึ่งอยู่ช้ันบนและคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของสารที่สกัดได้ต่อ
น้ําหนักของพืชสมุนไพร (% yield) ตามสมการที่ 1 
 

สมการที่ 1 
 
 2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
scavenging capacity assay (DPPH assay) เตรียมน้ํามันหอมระเหยข่าหลวงและข่าลิงที่ความเข้มข้น 0.001, 0.01, 0.1, 1, 
10 µl /ml จากนั้นนําสารละลายน้ํามันหอมระเหยแต่ละความเข้มข้นมา 100 µl ใส่ลงใน 96-well plate เติมสารละลาย 
DPPH ความเข้มข้น 0.1 mg/ml ปริมาตร 100 µl เขย่าให้สารละลายเข้ากัน เก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที นําไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 515 นาโนเมตร ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา กําหนดให้ vit e acetate  
เป็น negative control  และ สารละลาย BHT เป็น positive control จากนั้นคํานวณหา % Radical scavenging activity 
จากสมการที่ 2 

 
           สมการที่ 2 

     
 โดย A sample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 

A control คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ DPPH 
 

คํานวณหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งสารอนุมูลอิสระDPPH ที่ 50% (SC50 ) จากกราฟแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซนต์การยับยั้งสารอนุมูลอิสระและความเข้มข้นของสารสกัด (Boonpisuttinant et al., 2012) 

การทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง lipid peroxidation ของน้ํามันหอมระเหยโดยใช้วิธี Ferric-thiocyanate   
เตรียมน้ํามันหอมระเหยข่าหลวงและข่าลิงท่ีความเข้มข้น 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 µl /ml นําสารละลายน้ํามันหอม

ระเหยแต่ละความเข้มข้นปริมาตร 50 µl ใส่ใน 96-well plate เติมสารละลาย Linoleic acid emulsion 1 mg/ml   ใน 
50% DMSO ปริมาตร 50 µl จากนั้นเติมสารละลาย NH4SCN 1 mg/ml ใน 1% HCl ปริมาตร 50 µl จากนั้นเติม FeCl2  1 
mg/ml ใน 1% HCl ปริมาตร 50 µl เขย่าให้สารละลายเข้ากัน เก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 60 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง

% yield  =    × 100 
 

% Radical scavenging activity =  
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ด้วยเครื่อง Microplate reader ที่ความยาวคลื่น 490 nm ทําการทดสอบ 3 ซ้ํา กําหนดให้ vit e acetate  เป็น negative 
control  และ สารละลาย BHT เป็น positive control  จากนั้นคํานวณฤทธิ์การต้านการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมัน จาก
สมการที่ 3 

 

          สมการที่ 3 
 

    โดย Asample คือ ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง 
Acontrol คือ ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม 

 คํานวณหาค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่สามารถยับยั้งสารอนุมูลอิสระ 50% (LC50) จากกราฟแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างเปอร์เซนต์การยับยั้งการเกิดเปอร์ออกซิเดชันของไขมันและความเข้มข้นของสารสกัด (Boonpisuttinant et al., 
2012) 

3. การทดสอบฤทธิ์ต้านจลุินทรีย ์ดําเนินการโดยเตรยีมเช้ือแบคทีเรยีและเช้ือราสําหรับการทดสอบ ดังนี ้
    การเตรียมเช้ือ S.aureus, S.Epidermidis, Candida abicans (จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) เพาะเลี้ยงเช้ือ

บนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็งเอ็นเอ นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24-48  ช่ัวโมง เพื่อให้ได้โคโลนีเดี่ยวจากนั้น
คัดเลือกโคโลนีเดี่ยวจากอาหารแข็ง Nutrient agar (NA)  ถ่ายเช้ือลงในอาหารเหลวเอ็นบีโดยใช้ลวดถ่ายเช้ือเขี่ยเช้ือมา 2-3 
โคโลนี ใส่ในหลอดอาหารเหลวเอ็นบี นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นปรับความขุ่นของเช้ือ
ใหเ้ท่ากับมาตรฐานแมคฟาร์แลนด์เบอร์  0.5 (106 spore/mL) (พิชญดา ,2552) 

    การเตรียมเช้ือรา T. Mentagrophytes, T.rubrum และCandida abicans (จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)    
โดยนําเชื้อทั้ง 3 ชนิด มาทําการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือ Sabouraud’s dextrose agar ชนิดเอียง (SDA slant) เช้ือรา T.  
Mentagrophytes, T.rubrum บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน และ Candida abicans นําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 เป็นเวลา 24-48 ช่ัวโมง จากนั้นเตรียมสารแขวนลอยเช้ือรา โดยใช้น้ํากลั่นที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วมาล้างสปอร์ออก
จากอาหารเลี้ยงเช้ือ (SDA slant) นําน้ําสปอร์ที่ได้ปรับความขุ่นของเช้ือให้เท่ากับมาตรฐานแมคฟาร์แลนด์เบอร์ 0.5        
(106spore/mL) (พิชญดา ฉายแสง, 2552) 

4. การทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเช้ือราของน้ํามันหอมระเหย  
    การเตรียมตัวอย่างน้ํามันหอมระเหยความเข้มข้นของ Oil stock solution 40% โดยปิเปตน้ํามันหอมระเหย  

400 µL ใส่ในหลอดทดลอง เติม DMSO 400 µL อาหารเลี้ยงเช้ือเหลว 200 µL เขย่าสารละลายให้เข้ากันด้วย vortex จะได้
ความเข้มข้นของน้ํามันหอมระเหยเป็น 400 µL/ml เพื่อนําไปใช้ในการทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อแบคทีเรียและเช้ือรา MIC ต่อไป 

   การหาค่าความเข้มข้นต่ําสุด (Minimum Inhibition Concentration: MIC) โดยวิธี broth micro dilution โดย
เตรียม 96 well plate โดย 96 well plate จะมี 5 แถว 12 คอลัมน์ คือ แถว A-H  แต่ละตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ 

  กลุ่มที1่ คือ กลุ่ม Negative control (กลุ่มมีเฉพาะน้ํามันหอมระเหย กับ อาหาร NB ) กําหนดให้เป็น แถว A1-A6   
  กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม Positive control (กลุ่มที่ปราศจากสารสกัดสมุนไพร) กําหนดให้เป็น แถวที่ A7-A12    
  กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มทดลอง หลุมแถว D1-D12, C1-C12, E1-E12, F1-F12, G1-G12 และ H1-H12 (ทําซ้ํา 5 ครั้ง)   
  จากนั้นทําการทดสอบการหาค่า MIC โดยการเจือจางน้ํามันหอมระเหยด้วยวิธี 2 –fold dilution  (เป็นการเจือ

จางครั้งละ 2 เท่า) ซึ่งจะได้ความเข้มข้นของน้ํามันหอมระเหยอยู่ระหว่าง 0.048-100 µL/ml จํานวน 12 ความเข้มข้น 

% Lipid peroxidation inhibition activity  =  
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โดยปิเปตอาหารเหลวที่เตรียมไว้ใส่ใน 96 well plate ทุกหลุมของกลุ่มทดลอง กลุ่ม Positive control และกลุ่ม Negative 
control  หลุมละ 50 µL จากนั้นเติมสารละลายน้ํามันหอมระเหยที่เตรียมไว้ใส่ในหลุมกลุ่ม Negative control  หลุมละ 50 µL 
และ กลุ่มทดลอง หลุม D1 ใช้ micro pipette ผสมอาหารเหลวและน้ํามันหอมระเหยในหลุมที่ D1 ให้เข้ากัน โดยการดูดขึ้น
และปล่อยลง แล้วปิเปตสารละลายจาก หลุม D1 50 µL ไปใส่ในหลุม D2 ผสมสารให้เข้ากันแล้ว ปิเปตสารละลายในหลุม D2 
50 µL ใส่ในหลุม D4 ทําซ้ําเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงหลุม D12 (หลุมสุดท้าย) ผสมสารละลายแล้วปิเปตทิ้ง 50 µL (ทําซ้ําเช่นนี้
ในกลุ่มทดลองทุกแถว) จากนั้นเติมสารละลายเช้ือแบคทีเรียหรือเช้ือราที่เตรียมไว้ใส่ในหลุมกลุ่มทดลอง และกลุ่ม Positive 
control (กลุ่มที่ปราศจากน้ํามันหอมระเหย) หลุมละ 50 µL นําเชื้อS.aureus,  S.Epidermidis และ Candida abicans)  
ไปบ่มที่อุณหภูมิ 37องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง สําหรับเช้ือ T.Mentagrophytes, T.rubrum บ่มที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน  แล้วสังเกตผลการทดสอบ เพื่อบันทึกค่าความเข้มข้นต่ําสุดในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรีย (MIC)  

     การเปรียบเทียบความขุ่นของสารละลายในกลุ่มทดลอง และกลุ่ม negative control หากสารละลายของกลุ่ม
ทดลองขุ่น  โดยถือว่าความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรหลุมสุดท้ายที่ใส คือค่าความเข้มข้นต่ําสุดที่สารสกัดสมุนไพรนั้น
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ และถ้าหลุมใดท่ีขุ่นกว่ากลุ่ม negative control แสดงถึงการเจริญเติบโตของเช้ือ
แบคทีเรียในสารละลายนั้น  ซึ่งแสดงว่าสารสกัดสมุนไพรในหลุมทดลองนั้นไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้ ส่วน
การเปรียบเทียบความขุ่นของสารละลายกลุ่ม positive control  หากสารละลายขุ่นแสดงว่าเช้ือแบคทีเรียมีการเจริญเติบโต 
แต่หากสารละลายใสแสดงว่าตัวทําละลายที่ใช้กับสารกสัดสมุนไพร  มีผลยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรีย  ซึ่งมีผลกระทบต่อ
การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากเหง้าสดของข่าหลวง และข่าลิง ด้วยวิธีการกลั่นด้วยน้ํา มีลักษณะของสารสกัดที่ได้

เป็นของเหลวใสไม่มีสีและมีกลิ่นเฉพาะ ปริมาตรน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ (% yield) มีปริมาณใกล้เคียงกัน ข่าหลวงเท่ากับ 
ร้อยละ 0.10 และข่าลิง เท่ากับ ร้อยละ 0.16 โดยปริมาตร/น้ําหนัก (ตารางที่ 1) จากการทดสอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
น้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง โดยการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง ทดสอบความสามารถในการจับ
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay เป็นวิธีที่ทําได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เนื่องจาก DPPH เป็นสารที่อยู่ในรูปอนุมูลอิสระที่
ค่อนข้างเสถียร คงตัว มีสีม่วง พร้อมจะทําปฏิกิริยากับสารที่ให้อิเล็กตรอน หรือให้ไฮโดรเจนอะตอม เมื่อ อนูมูล DPPH รับ
อิเล็กตรอนมาแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ทําให้สีม่วงจางลง จากการทดสอบฤทธิ์การกําจัดอนุมูล DPPH ของน้ํามันหอมระเหย
จากข่าหลวงและข่าลิง พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากข่าลิงมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่าน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง 
โดยมีค่าความเข้มข้นของน้ํามันหอมระเหยที่สามารถ ทําให้ความเข้มข้นของ DPPH ลดลง ร้อยละ 50 (IC50) เท่ากับ 4.33 ± 

0.03 mg/ml และ 4.42 ± 0.08 mg/ml ตามลําดับ (ตารางที่ 1)  เมื่อเทียบกับ α-tocopherol และ BHT ที่ถูกใช้เป็นสาร

ต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน ซึ่งมีค่า IC50 เท่ากับ 0.22 ± 0.01 mg/ml และ 0.23 ± 0.01 ตามลําดับ จะเห็นได้ว่า α-
tocopherol และ BHT นั้นมีฤทธิ์ในการกําจัดอนุมูล DPPH มากกว่านํ้ามันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิด  
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ตารางที ่1 ร้อยละของน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้ (% yield) จากเหง้าสดของข่าหลวง และข่าลิง  

ตัวอย่างพืช/ส่วนที่ใช้ ลักษณะทางกายภาพ ร้อยละของน้ ามันหอมระเหย (% yield) 
ข่าหลวง/เหง้าสด ของเหลวใสไม่มีส ี 0.10 
ข่าลิง/เหง้าสด ของเหลวใสไม่มีส ี 0.16 

 

ส่วนการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี Ferric-thiocyanate เป็นการวัดสารตัวอย่างที่มีคุณสมบัติในการลด
ปริมาณ อนุมูล peroxide ซึ่งเกิดจากปฎิกิริยา lipid peroxidation  โดยอนุมูล peroxide จะทําปฎิกิริยากับ ferrous 
chloride เกิดเป็น ferric ions และรวมตัวกับ ammonium thiocyanate เกิดเป็นสารประกอบ ferric  thiocyanate ซึ่งจะ
มีสีแดง จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งปฏิกิริยา lipid peroxidation  ของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง
ด้วยวิธี Ferric-thiocyanate พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงแสดงฤทธิ์ในการยั้บยั้งอนุมูลอิสระด้วย Ferric-
thiocyanate ได้ดีกว่าน้ํามันหอมระเหยจากข่าลิงโดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งเปอร์ออกซิเดชันของไขมันได้ 50% 
(IC50) เท่ากับ 1.43 ± 0.12 และ 1.62 ± 0.15 mg/ml ตามลําดับ ซึ่งยับยั้งได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 

α-tocopherol (IC50 2.35 ± 0.01 mg/ml) แต่ยับยั้งได้น้อยกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน BHT (IC50 0.44 ± 0.19 
mg/ml) อย่างมีนัยสําคัญ (p < 0.05) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มข้นของสารที่สามารถยับยั้งปฏิกิริยาไปครึ่งหนึง่ (inhibitory concentration: IC50)  
               จากวิธีการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 2 วิธี  

สารสกัด 
DPPH Assay 

(mg/ml) 
Ferric-thiocyanate 

(mg/ml) 
น้ํามันข่าหลวง (Alpinia galanga (Linn.) Swartz.) 4.42 ± 0.08a 1.43 ± 0.12a 

น้ํามันข่าลิง (Alpinia conchigara Griff)   4.33 ± 0.03a 1.62 ± 0.15a 

α-tocopherol 0.22 ± 0.01b 2.35 ± 0.01b 

BHT 0.23 ± 0.01b 0.44 ± 0.19c 
หมายเหตุ:  ค่าที่แสดงในตารางเป็นค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการทําการทดลอง 3 ซ้ํา,      

 a – c คือ ความแตกต่างในคอลัมน์อย่างมีนัยสําคัญที่ p < 0.05 

จากการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของทั้ง 2 วิธีนี้จะเห็นว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง
และข่าลิงท่ีทดสอบด้วยวิธ ีFerric-thiocyanate จะมีค่าการต้านอนุมูลอิสระมากกว่า DPPH Assay อาจเป็นเพราะ โครงสร้าง
ของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง โดยจากการศึกษาหาสารสําคัญด้วย วิธี gas chromatography mass 
spectrometry  ในน้ํามันหอมระเหยจากเหงาข่าลิง ของ Bhuiyan และคณะ (2010) พบสารประกอบหลักเป็นสารใน

กลุ่มเทอรพ์นอยด์ (terpenoids) คือ eucalyptol, chavicol, -pinene, และ caryophyllene เป็นต้น ซึ่งมีโครงสร้างของ 
conjugated dienes, C=OH และ aromatic function ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันที่มีอิเล็กตรอนหนา แน่นมาก และพร้อมทํา
ปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระที่เกิดจาก lipid peroxidation  จากการทดสอบด้วยซึ่งในปฏิกิริยานี้จะทําให้เกิด peroxy radicals 
ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้จะเข้ากับปฏิกิริยากับ สารต้านอนุมูลอิสระ โดยมันจะไปดึงไฮโดรเจนออกได้หลาย ตําแหน่งจากหมู่
ฟังก์ชันท่ีเป็น conjugated dienes  (Foti et al., 1996)  ท่ีซึ่งอาจจะทําให้เกิดการต่อต้านทําปฏิกิริยาได้ หลากหลายมากกว่า
การให้ไฮโดรเจนแก่ DPPH เพียงอย่างเดียว จึงทําให้ได้การทดสอบจากวิธี Ferric-thiocyanate สูง 
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ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง โดยการหาค่าความ
เข้มข้นต่ําสุด (Minimum Inhibition Concentration: MIC) ด้วยวิธี broth micro dilution พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากข่า
ลิง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อทดสอบได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับฤทธ์ิของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวง โดยมีผล
ต่อเชื้อรามากที่สุด ค่า MIC และ MFC ต่อเชื้อ T.rubrum มีค่าเท่ากัน คือ 3.13 – 6.25 และ 6.25 µl/ml ตามลําดับ และผล
ต่อเช้ือ T.mentagrophytes มีค่า MIC เท่ากับ 6.25 - 12.5 µl/ml และ MFC เท่ากับ 12.5 µl/ml รองลงมาคือผลต่อเช้ือ
แบคทีเรีย S.aureus และ S.epidermidis ซึ่งมีค่า MIC และ MBC เท่ากันทั้งสองเช้ือ คือ 6.25 – 12.5 และ 50 µl/ml 
ตามลําดับ ส่วนฤทธ์ิในการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อ Candida albican น้ํามันหอมระเหยทั้งสองชนิดให้ผล MIC และ 
MFC ที่เท่ากันคือ 25-50 และ 100.0 µl/ml  ดังตารางที่ 3    
 

ตารางที่ 3 ค่า MIC และ MBC/MFC ของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิงท่ีมีฤทธ์ิในยับยั้งการเจริญต่อเช้ือจุลินทรีย์ 

เชื้อจุลนิทรีย์ 

น้ ามันข่าหลวง 
Alpinia galanga (Linn.) Swartz. 

น้ ามันข่าลิง 
Alpinia conchigara Griff   

MIC  
(µl/ml) 

MBC/MFC 
(µl/ml) 

MIC  
(µl/ml) 

MBC/MFC 
(µl/ml) 

Staphylococcus aureus  25.0-50.0 100.0 6.25-12.5 50.0 
Staphylococcus epidermidis 12.5-25.0 >100.0 6.25-12.5 50.0 
Candida albican 25.0-50.0 100.0 25.0-50.0 100.0 
Trichophyton mentagrophytes 25.0-50.0 100.0 6.25-12.5 12.5 
Trichophyton rubrum 12.5-25.0 25.0 3.13-6.25 6.25 

หมายเหตุ: MIC (Minimum concentration) = ความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือจุลินทรีย์ได้ , MBC 
(Minimum bactericidal concentration) = ความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ และ MFC (Minimum 
fungicidal concentration) = ความเข้มข้นต่ําสุดที่สามารถฆ่าเชื้อราได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการเปรียบเทียบความสามารถในการออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยจากข่าหลวงและข่าลิง โดย
วิธี DPPH, FTC assay จากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิด 
จะแสดงคุณสมบัติในการลดปริมาณ อนุมูล peroxide ที่เกิดจากปฎิกิริยา lipid peroxidation ได้ดีกว่าการทดสอบด้วยวิธี 
DPPH Assay โดยน้ํามันหอมระเหยจากข่าลิงแสดงฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH Assay ได้ดีกว่าน้ํามันหอมระเหย
จากข่าหลวง ในขณะเดียวกันจากผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคผิวหนังของ น้ํามันหอมระเหยจากข่า
หลวงและข่าลิง จะเห็นว่าน้ํามันหอมระเหยทั้ง 2 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเช้ือแบคทีเรียและเช้ือราที่ใช้ใน
การทดสอบได้ดี  ดังนั้นเพือ่พัฒนาสารจากสมุนไพรมาใช้ประโยชน์เป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ต่อไปควรมีการศึกษาต่อยอดเพื่อทราบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีได้ในครั้งน้ีเป็นผลมาจากสารสําคัญชนิดใด และศึกษากลไกการออกฤทธิ์ รวมถึงศึกษาความปลอดภัยในการ
ใช้สมุนไพรทั้งในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองต่อไป 
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การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนง 
A study on DNA fingerprint of Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib 

 

ทิพเนตร เขียววิจิตร* อ.อภิสรา เหล่าพันธ์พงค์**  อ.อรอุมา นิลเขียว** อ.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์** ดร.อัจฉรา แก้วน้อย** 
 

บทคัดย่อ 
 

โลดทะนง เป็นสมุนไพรที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากปลูกง่าย สามารถหาได้ทั่วไปในเขตปุาเบญจพรรณ ร้อนช้ืน แต่พบได้
ยากมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังมีสรรพคุณที่หลากหลาย อาทิเช่น ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในตํารับแพทย์แผน
ไทยถือเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาถอนพิษ (Antidote) อีกทั้งสารสกัดที่ได้จากโลดทะนงอย่าง Diterpenoid เป็นสารสําคัญซึ่งสกัดได้
จากส่วนของรากโลดทะนง โครงสร้างทางเคมีของ Daphnane diterpenoidc และRediocides ทุกตัวมีคุณสมบัติเป็นสารไล่แมลง
ศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรง ในครั้งนี้ได้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของโลดทะนงโดยใช้เทคนิค AFLP จํานวน 17 ตัวอย่าง จาก 
3 พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ใช้ AFLP ไพร์เมอร์ จํานวน 7 คู่ ให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 390 แถบ มีจํานวนแถบที่แสดงความแตกต่าง 353 
แถบ คิดเป็น 93.73% จากจํานวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด เมื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโลดทะนง โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึง Jaccard และจัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA ด้วยโปรแกรม NTSYS พบว่า ไม่สามารถแยกความแตกต่าง
ระหว่างโลดทะนงดอกสีขาวและโลดทะนงดอกสีแดงได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายเอเอฟแอลพี เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ และจําแนกความ
แตกต่างระหว่างโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง อาจเป็นเทคนิคที่ไม่เหมาะสม ควรมีการศึกษาวิจัยต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้สามารถ
ระบุสายพันธุ์โลดทะนงดอกสีขาวแท้ และดอกสีแดงแท้ได้ 

ค าส าคัญ: โลดทะนง  AFLP  
 

Abstract 
 

Interesting herbal Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib because of the herb is easy to culture and 
find in the tropical forest in the past.  But we found it increasingly difficult today. The herb has a variety 
of properties such as the cytotoxic activity. In Thai traditional medicine, it is used for antidote. All of 
the chemical compound extracted from root of Trigonostemon r., diterpenoid Daphnane diterpenoidc and 
Rediocides, are highly qualify as a pest repellent. In this study, the genetic diversity of Trigonostemon r., 
using AFLP technique of 17 samples from the three landscapes of Petchaburi province. Seven of AFLP 
primer were using, they gave DNA amounted to 390 bands and 353 bands that shows the differences, 
representing 93.73% of the total DNA. The data was analyzed the genetic relationships of Trigonostemon r. 
by Jaccard’s coefficient and UPGMA cluster analysis by NTSYS program. The result shown that, they could  
not identify the varieties of Trigonostemon r. between white and red flower. It may be unsuitable 
technically, Further research is still needed to successful identification of genetic variation of then. 

Key words: Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib, AFLP 
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บทน า 
  จากการศึกษาและคัดเลือกสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางเภสชัวิทยา พบว่าโลดทะนงเป็นสมุนไพรที่มคีวามน่าสนใจ เพราะเป็น
สมุนไพรที่ปลูกง่ายสามารถหาได้ทั่วไปในเขตปุาเบญจพรรณ ร้อนช้ืน แต่พบได้ยากมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังมีสรรพคุณที่
หลากหลาย อาทิเช่น ฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ในตํารับแพทย์แผนไทยถือเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยา
ถอนพิษ (Antidote) แก้พิษผู้ที่มีอาการอาหารเป็นพิษเนื่องจากเห็ด หอย (Shell) และยังมีฤทธิ์ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อที่ใช้ทาภายนอก
(Chuakul et al., 1997) เป็นยาระบาย แก้หอบหืด อีกทั้งสารที่สกัดได้จากโลดทะนงอย่าง diterpenoid เป็นสารสําคัญซึ่ง
สกัดได้จากส่วนของรากโลดทะนง (Trigonostemon reidioides (Kruz) Craib)โครงสร้างทางเคมีของ Daphnane 
diterpenoidc และ Rediocides ทุกตัวมีคุณสมบัติเป็นสารไล่แมลงศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรง(Jayasuriya et al., 2004)และ 
Rediocides A , G ยังมีฤทธิ์ Cytotoxicity ที่น่าสนใจ Daphnane Diterpenoid ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกมากมายเช่นเป็น
สมุนไพรที่มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเห็บ หมัดที่มีความรุนแรง (potent group) ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อเยื่อบุช่องปาก
และตา ฯลฯ  (He et al., 2002; Tempeam A et al., 2002) สรรพคุณอื่นๆ ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่า หากนํารากโลดทะนง
แดงไปใช้คู่กับเมล็ดหมาก โดยการนํารากโลดทะนงและเมล็ดหมากมาฝนกับน้ํามะนาว ทาบริเวณปากแผลที่โดนงูกัด ควบคู่กับ
การปฐมพยาบาลที่ถูกวิธีก่อนนําผู้ปุวยส่งโรงพยาบาล จะสามารถช่วยยืดระยะเวลาการเกิดพิษต่อระบบประสาทของผู้ปุวยได้ 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554) โดยพืชตระกูลโลดทะนงสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดดังนี้  โลดทะนงแดง, โลดทะนง
ขาว และ โลดทะนงเหลือง โดยพบว่าโลดทะนงแดงและโลดทะนงขาว มีลักษณะรูปพรรณสัณฐานทางกายภาพคล้ายกัน 
แตกต่างกันเพียงสีของเปลือกลําต้นเท่าน้ัน จากการศึกษาวิจัยที่มีการตีพิมพ์,เผยแพร่ ก่อนหน้านี้กล่าวถึงเพียงแต่โลดทะนงแดง
เท่านั้น ดังนั้นการใช้วิทยาการในระดับโมเลกุลในการตรวจพิสูจน์เพื่อจําแนกโลดทะนงขาวและโลดทะนงแดง โดยเครื่องหมาย
โมเลกุลชนิด AFLP เป็นวิธีการหนึ่งท่ีน่าสนใจ (สุรินทร์, 2545) 
 เพื่อร่วมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้การใช้ประโยชน์ในทางยาด้านเภสัชกรรมไทยได้ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทํา
การตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง 

 
 

ภาพที่ 1 โลดทะนง 
 โลดทะนง มีช่ือวิทยาศาสตร์คือ Trigonostemon reidioides (Kurz) Craib อยู่ในวงศ์ Euphorbiaceae และมีช่ือ
เรียกอื่น ๆ เช่น ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ดู่เบี้ย ดู่เตี้ย (เพชรบุรี) ทะนง รักทะนง (นครราชสีมา) ทะนงแดง 
(ประจวบคีรีขันธ์) นางแซง (อุบลราชธานี) โลดทะนง (บุรีรัมย์) หนาดคํา (เหนือ) หัวยาเข้าเย็นเนิน ข้าวเย็นเนิน (ราชบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์) (เต็ม, 2557) ลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 0.5-1.5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 7-12 ซม. 
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โคนใบกลมมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบด้านล่างมีขนนุ่ม ก้านใบยาว 10-15 มม. ดอกสีขาวถึงม่วงเข้ม มี 5 กลีบ 
ออกเป็นช่อแยกเพศ อยู่บนต้นเดียวกัน ดอกเพศผู้ กลีบดอกรูปไข่กลับ ฐานรองดอกขอบเป็นคลื่น เกสรผู้ 3 อัน ดอกเพศเมีย
กลีบดอกรูปไข่ปลายมน ฐานรองดอกขอบเรียบ ดอกขนาด 6-12 มม. ผลค่อนข้างกลม มี 3 พู ขนาด 1-1.4 ซม. มีขนสีน้ําตาล
เทาแน่น ก้านผลยาว 1.5 ซม. ผลแห้งแตกได้ เมล็ดค่อนข้างกลม ยาว 5-6 มม. สีเหลือง ผิวเรียบ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สนองพระราชดําริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. เพื่อศึกษารูปแบบของลายพิมพ์ DNA ของโลดทะนงดอกสีขาว และดอกสีแดง 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างพืช โดยส่วนของพืชที่นํามาสกัดดีเอ็นเอคือส่วนของใบอ่อน เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีดีเอ็นเอปริมาณ

มากและคุณภาพดี ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ โลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง ดังในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอย่างโลดทะนงดอกสีขาวและสีแดงท่ีใช้ในการศกึษา 
ชนิด รหัส สถานที่เก็บ 

โลดทะนงดอกสีแดง R1-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู3่ ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R2-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู3่ ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R3-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู3่ ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R1-2 หมู่บ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว ตาํบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R2-2 หมู่บ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว ตาํบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R3-2 หมู่บ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว ตาํบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีแดง R1-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
โลดทะนงดอกสีแดง R2-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
โลดทะนงดอกสีแดง R3-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
โลดทะนงดอกสีขาว W1-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู่ 3 ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีขาว W2-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู ่3 ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีขาว W3-1 อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว หมู ่3 ตําบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีขาว W1-2 หมู่บ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว ตาํบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีขาว W2-2 หมู่บ้านหนองไทร อ่างเก็บน้ําห้วยยายลาว ตาํบลสามพระยา 
โลดทะนงดอกสีขาว W1-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
โลดทะนงดอกสีขาว W2-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
โลดทะนงดอกสีขาว W2-3 บ้านหนองเขื่อน ตําบลห้วยทรายเหนือ 
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2. สกัด DNA โลดทะนง โดยบดใบโลดทะนงด้วย ไนโตรเจนเหลว ในโกร่งจนเป็นผงละเอียด แล้วบรรจุใส่หลอด
ทดลองขนาด 1.5 mL จากนั้นเติม Extraction Buffer 700µL และเติม RNA 0.5 µLแล้วนําไปอุ่นใน Water bath นาน 60 
นาที ที่ 65 องศาเซลเซียส จากนั้นนําไปปั่นเหวี่ยง ที่ 13000 รอบ/นาที นาน 5 นาที นําส่วนใสมาสกัดด้วย Chloroform : 
Isoamyl (24:1) 500 µL นําไปวางบนเครื่อง Mini-Rocker Shaker นาน 1 ช่ัวโมง แล้วนําไปปั่นเหวี่ยง ที่ 13,000 รอบ/นาที 
นาน 20 นาที ดูดส่วนใสด้านบน ใส่หลอดใหม่ แล้วนําไปเติม Ethanol 99.99% 500 µL ที่เย็นจัด จากนั้นเขย่าเบาๆเพื่อดูเส้น 
DNA ที่เกิดขึ้น แล้วนําไปแช่เย็น ทิ้งข้ามคืนเพื่อให้ DNA เกิดการตกตะกอน นําออกมาปั่นเหวี่ยงที่ 13,000 รอบ/นาที นาน 5 
นาที แล้วล้าง DNA ด้วย 70% Ethanol แล้วนําไปปั่นเหวี่ยงที่ 13,000 รอบ/นาที นาน 5 นาที จากนั้นเทส่วนใสทิ้ง ทําซ้ํากัน 
3 รอบ แล้วนําตะกอนที่เหลือไปตากให้แห้ง จากนั้นเติม TE buffer 30 µl แล้วนําไปตรวจสอบปริมาณ DNA ด้วย 0.8% 
agarose gel electrophoresis (พิสสวรรณ, 2531) 

3. ทําปฏิกิริยา AFLP โดยเริ่มจากขั้นตอนการ Digestion นําดีเอ็นเอพืชที่ได้จากการสกัดเข้มข้นประมาณ 100 
ng/µl 5 µl  จากนั้นเติม Master mix 35 µl (Tru9I 10 U/µl 0.5 µl, EcoRI 10 U/µl 0.5 µl, 10X buffer A 4 µl และ 
dH2O 30 µl) แล้วนําไปใส่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปทําในขั้นตอน 
Ligation โดยนําดีเอ็นเอที่ถูกย่อยแล้วมาเติมบัฟเฟอร์ 10 µl (ER-Adapter 5 pmol/µl  1 µl, MS-Adapter 50 pmol/µl  1 
µl, T4 DNA ligase 5 U/µl 0.2 µl, ATP 10 mM 1 µl, 10X ligase buffer 1 µl และ dH2O 5.8 µl) แล้วนํามาใส่ใน
ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลานํามาเจือจางด้วยน้ํากลั่น                     
ประมาณ 10 เท่าเก็บที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการทํา Pre-amplification (PCR I) นําดีเอ็นเอจาก 
Ligation มา 5 µl เติม Master mix 20 µl (Primer ER-A 70 ng/µl 1 µl, Primer MS-A 70ng/µl 1 µl, Green Master 
mix 12 µl และ dH2O 6 µl) แล้วนําเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จากนั้นทําขั้นตอน Amplification อีกครั้ง 
(PCR II) โดยนําดีเอ็นเอที่ได้จากขั้นตอน PCR I มา 3 µl แล้วเติม Master mix 17 µl (Primer ER-A 70 ng/µl 1 µl, Primer 
MS-C 70ng/µl 1 µl, Green Master mix 10 µl และ dH2O 5 µl) แล้วนําเข้าเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ 
จากนั้นตรวจสอบผลปฏิกิริยา AFLP ด้วย 1% agarose gel electrophoresis ถ้า amplified ขึ้นก็นํา PCR Product  ที่
เหลือไปวิเคราะห์แยกแถบดีเอ็นเอโดยการผ่าน 4.5% denatured polyacrylamide gel electrophoresis ต่อไป  

4. ทําโพลีอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส ทําการเตรียมเจลโดยผสม 4.5% denaturing polyacrylamide gel 50 
mL, TEMED 100 µL และ 10% Ammonium persulphate (10% APS) 300 µL ให้เข้ากัน จากนั้นนําดีเอ็นเอที่ทํา PCR II 
แล้ว ไป denatured ที่อุณหภูมิ 96 องศาเซลเซียส เวลา 3 นาที และลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วโดยแช่บนน้ําแข็ง แล้วนํามา 
Load และทําการแยกขนาด DNA ใช้กระแสไฟฟูา 50 V จนกว่าสี xylene cyanol คือสีที่อยู่ด้านบน จะเคลื่อนลงมาประมาณ 
18 cm ส่วนของเจล แล้วทําการย้อมสีแถบดีเอ็นเอด้วยเทคนิค silver staining โดยแยกกระจกทั้งสองออกจากกันแล้วนําไป
เขย่าเบาๆ ใน 10% acetic acid เป็นเวลา 20  นาที จากนั้น ล้างด้วยน้ําเปล่า 3 ครั้งๆละ 2 นาที เขย่าเบาๆ ในสารละลาย 
Silver staining (Silver Stain 1 L, Silver Nitrate 1 g, dH2O 1,000 ml และ 37% Formaldehyde 1.5 ml) เป็นเวลา 30 
นาที จากนั้นทําให้เกิดแถบสีด้วย developer solution  (Developer 1 L, Na2CO3 30 g, dH2O 1,000 ml, 37% 
Formaldehyde 1.5 ml และSodiumthiosulfate (10mg/ml)  200 µL) ที่แช่เย็น เขย่าจนปรากฏแถบดีเอ็นเอ แล้ว
หยุดปฏิกิริยาด้วย 10 % acetic acid แล้วล้างด้วยน้ําเปล่า 2 นาที จากนั้นทิ้งไว้ในอากาศจนแห้ง 

5. ทําการวิเคราะห์ข้อมูล และนํามาหาค่า Similarity coefficient โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์ของ Jaccard model และ
จัดกลุ่มโดยวิธี UPGMA และใช้โปรแกรม NTSYSpc version 2.11T (Exeter Software, Setanket, NY) ในการวิเคราะห์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ร้อยละของจํานวนแถบดีเอ็นเอที่แสดงโพลีมอร์ฟิซึม (percentage of polymorphism) และจํานวนแถบดีเอ็นเอ
เฉลี่ยต่อคู่ไพรเมอร์  

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบและจํานวนแถบดีเอ็นเอท่ีพบในโลดทะนงดอกสีขาวและแดงท้ัง 17 ตัวอย่าง โดยใช้
ไพรเมอร์จํานวน 7 คู่ พบว่า ที่ตําแหน่งแถบดีเอ็นเอ 72 bp -1,000 bp ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน จากจํานวนแถบดีเอ็นเอ
ทั้งหมด 390 แถบ แบ่งเป็นแถบดีเอ็นเอที่เหมือนกัน 37  แถบ  และแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน 353 แถบ เมื่อนํามาคํานวณหา
จํานวนแถบดีเอ็นเอเฉลี่ยต่อคู่ ไพรเมอร์มีค่าเท่ากับ 55.71 แถบ คิดเป็นสัดส่วนค่าพอลีมอร์ฟิซึม (polymorphism) ที่เกิดขึ้น
เท่ากับ 93.73 เปอร์เซ็นต์ 

2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม  
ทําการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของโลดทะนงดอกสีขาว และดอกสีแดง จํานวน17 ตัวอย่าง โดยใช้ข้อมูล

ที่ได้จากเครื่องหมายเอเอฟแอลพี จํานวน 7 ไพรเมอร์ (primer) คํานวณค่าสัมประสิทธิ์ความคล้ายคลึงด้วยวิธี Jaccard 
วิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยวิธี UPGMA โดยใช้โปรแกรม NTSYS-pc for Windows Version 2.11T พบว่าทีค่าสัมประสิทธิ์ความ
คล้ายคลึงด้วยวิธี Jaccard ระหว่างตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงด้วยวิธี Jaccard ระหว่างตัวอย่าง 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความคล้ายคลึงภายในกลุ่มตัวอย่างอยู่ระหว่าง 0.58 – 0.99 สามารถ 

แยกความแตกต่างเป็น 2 กลุ่ม ท่ีระดับค่าความคล้ายคลึง 0.58 (58%) ได้ผลดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2  แผนภูมิต้นไม้จําลองที่ได้จากการคํานวณแบบ Jaccard model และการจัดกลุ่มแบบ UPGMA  

ด้วยโปรแกรม NTSYS 
 

การตรวจสอบคุณภาพการจัดกลุ่มด้วยการวิเคราะห์ cophenetic correlation r = 0.90 ซึ่งถือว่าจัดกลุ่มได้ดีมาก 
โดยค่า r ที่มีค่ามากหรือน้อยอาจเนื่องมาจาก จํานวนตัวอย่างของพืชที่ศึกษา (n) หากมีจํานวนตัวอย่างพืชที่ใช้ในการศึกษามาก 
จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน  ความแตกต่างทางพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่าง หากพืชที่ต้องการศึกษามีความ
แตกต่างกันทางพันธุกรรมมาก จะทําให้สามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของพืชได้อย่างชัดเจน 
 

สรุปและอภิปรายผล   
 จากการศึกษาวิจัยนี้ ทําให้ได้รูปแบบของลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง และลายพิมพ์ดีเอ็น
เอ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาลักษณะทางโมเลกุลพืชในวงศ์ Euphorbiaceae ซึ่งถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ไม่
สามารถนําลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่ได้มาใช้ในการตรวจสอบลักษณะทางพันธุกรรม เนื่องจากไม่สามารถแยกความแตกต่างของ
โลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดงได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจเกิดหลายปัจจัย เช่น 
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กลุม่เดยีวกนั 

Coefficient 
0.54                           0.65                          0.76                         0.87                          0.99 
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 1. การถ่ายละอองเรณูข้ามดอก โดยอาศัยลม เป็นตัวช่วยพัดพาละอองเรณูให้ไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมีย มักเกิดกับ
ดอกท่ีมีขนาดมีน้ําหนักเบา ไม่มีกลิ่น และมีเป็นดอกจํานวนมาก     
 2. สัตว์ ได้แก่ แมลง (ผึ้ง, ผีเสื้อ) นกบางชนิด ค้างคาวบางชนิด เป็นตัวช่วยให้เกิดการถ่ายละอองเรณู จากดอกหนึ่ง
ไปยังอีกดอกหน่ึงได้ มักเกิดกับท่ีมีสีสวย มีกลิ่นหอม หรือมีต่อมน้ําหวาน ซึ่งเป็นตัวล่อให้สัตว์เหล่านี้เข้ามาหา  
 3. อาจเกิดจากยีนเด่นหรือยีนด้อยของโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดงผสมกัน ทําให้สีของดอกมีตั้งแต่ขาวไป
จนถึงแดงอมม่วงซึ่งพื้นที่ ๆ เก็บตัวอย่างทั้ง 3 พื้นที่มีทั้งดอกสีขาวและดอกสีแดงอยู่รวมกัน อาจจะเกิดการผสมข้ามระหว่าง
ดอกสีขาวและดอกสีแดง ทําให้เมื่อพิสูจน์เอกลักษณ์จึงไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นโลดทะนงดอกสีขาวแท้และดอกสีแดงแท้ได้ 
อีกทั้งพื้นที่ในแต่ละแหล่งที่ได้ทําการเก็บตัวอย่างมาไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงทําให้แน่ชัดว่าโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง
เกิดการผสมพันธ์ุระหว่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
จากการศึกษารูปแบบลายพิมพ์ดีเอ็นเอของโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาลักษณะ

ทางโมเลกุลพืชในวงศ์ Euphorbiaceae โดยใช้เครื่องหมายเอเอฟแอลพี เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ และจําแนกความแตกต่าง
ระหว่างโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง ท้ัง 3 พ้ืนท่ีที่นํามาวิจัย พบว่าไม่สามารถแยกความแตกต่างของโลดทะนงดอกสีขาว
และดอกสีแดงได้ ดังนั้นการใช้เครื่องหมายเอเอฟแอลพี อาจเป็นเทคนิคท่ีไม่เหมาะสมในการแยกโลดทะนงทั้งสอง 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผสมข้ามสายพันธุ์ของโลดทะนง ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการ

คัดเลือกสายพันธ์ุโลดทะนงที่ต้องการใช้ประโยชน์ หรือใช้เป็นพ่อแม่พันธ์ุแท้ต่อไป 
ควรเลือกใช้เครื่องหมายโมเลกุลอื่นๆ ที่น่าจะมีความเหมาะสม เช่น ไมโครแซทเทลไลท์ ในการศึกษาและจําแนก

ความแตกต่างของโลดทะนงดอกสีขาวและดอกสีแดง เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายในการตรวจสอบพันธุ์ สําหรับใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์ และขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ในอนาคต 
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การหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดใบย่านาง 
Determination of Phenolic Compounds and Antioxidant Potential  

from Yanang Leaves  Extracts 
 

         พิชญ์พิมล กานดารักษ์*  ดร.อัจฉรา แก้วน้อย**  ผศ.ดร.อรณุ ชาญชัยเชาวน์วิวัฒน์** อ.เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ*์* 

 

บทคัดย่อ 

              งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสารสกัดเมทานอล และ
เอทานอล ของใบย่านาง ผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดใบย่านางด้วยเมทานอล และเอทานอล 
ด้วยวิธ ีFolin-Ciocalteu โดยใช้กรดแกลลิกเป็นสารมาตรฐาน (gallic acid) มีค่าเท่ากับ 1.440 ± 0.199 และ1.316 ± 0.015 
ไมโครกรัม กรดแกลลิกต่อ 1 มิลลิลิตร ตามลําดับ และเมื่อนําสารสกัดทั้ง 2 ชนิด มาทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันวิธีด้วย  
DPPH assay โดยใช้กรดแอสคลอบิก (ascorbic acid) เป็นสารมาตรฐาน พบว่า สารสกัดใบย่านางด้วยเมทานอลมีค่าร้อยละการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ 51.273 ± 0.024 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดที่สูงของสารสกัดใบ
ย่านางด้วยเมทานอล 

ค าส าคัญ: ย่านาง  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  สารฟีนอลิค 

Abstract 

This research aims to 1) Study the antioxidant activity of Yanang leave extracted with ethanol and 
methanol. 2) Study the phenolic compound of Yanang leave extracted with ethanol and methanol.      
              The findings revealed as Yanang extract with methanol has antioxidant activity by DPPH assay, 
with 51.273 ± 0.024 mg/ml the highest. The Phenolic compound of Yanang leave extracted with methanol 
had highest total content 1.440 ± 0.199 while Yanang leave extracted with ethanol content of 1,316 ± 
0.015.  

Key words:  Yanang,  Antioxidant,  Phenolic compound    
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บทน า 

ย่านาง มีช่ือวิทยาศาสตร์ Tiliacora triandra (Diels) อยู่ในวงศ์ Menispermaceae เป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ที่ใช้
เป็นอาหารและเป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณ จนมีคํากล่าวว่า “หมื่นปีบ่มีแก่” การใช้สมุนไพรย่านางพบว่า มีการใช้ทุกส่วนของต้น 
เพราะมีความเช่ือว่ามีสารที่มีคณุประโยชน์ทําให้ไม่แก่ โดยเฉพาะการใช้ใบย่านางในการทําอาหาร เช่น ทําแกงเลียง แกงขี้เหล็ก 
หรือหั่นซอยละเอียดเพื่อรับประทานกับข้าวยํา ชาวเหนือใช้ยอดอ่อนของต้นย่านางมาลวกเป็นผักรับประทานกับน้ําพริก ใบแก่
คั้นน้ํานํามาใส่แกงหน่อไม้ แกงแค (กรณ์กาญจน์  ภมรประวัติธนะ, 2553) ส่วนการใช้สมุนไพรย่านางในการรักษาโรคมีมาแต่
โบราณ ด้วยสรรพคุณทางยาที่รู้กันว่า ใบย่านาง มีรสจืด กินได้ ใช้ถอนพิษผิดสําแดง แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ไข้รากสาด ไข้พิษ ไข้หัว 
หรือใช้ย่านางทั้งต้นปรุงเป็นยาแก้ไข้กลับ แก้ปวดท้อง (กองประกอบโรคศิลปะ, 2541) ใช้เข้ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เช่น ยา
มหานิลแท่งทองที่ในยาผง 100 กรัม จะมีใบย่านางหนกั 10 กรัม (บัญชียาหลักแห่งชาติ, 2554) ข้อบ่งใช้ คือ แก้ไข้กาฬ ไข้หัด อีสุก 
อีใส แก้ร้อนในและกระหายน้ํา  
                          

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะของต้นย่านาง ใบสด และใบแห้ง  
(ภาพโดย พิชญ์พิมล กานดารักษ์) 

 

         การใช้ประโยชน์จากต้นย่านาง มีความสอดคล้องกับการใช้เป็นยาในอดีต คือ สรรพคุณของใบใช้ถอนพิษไข้ แก้ไข้ฝีดาษ 
เถาใช้ถอนพิษผิดสําแดง แก้ไข้กลับ รากแก้พิษเมาเบื่อ กระทุ้งพิษไข้ แก้พิษภายใน บํารุงหัวใจ (วุฒิ วุฒิธรรมเวช, 2540) และ
การใช้ส่วนต่างๆ ของต้นย่านางเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ในปัจจุบันมีการนําเอาส่วนต่างๆ ของต้นย่านางมาสกัดเพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี เช่นการศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน ของสารสกัดสมุนไพรย่านาง  ซึ่งเป็นการทดสอบใน
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หลอดทดลอง (in vitro) โดยเมื่อนําใบย่านางมาสกัดดว้ยตัวทําละลายด้วยน้ํา เมทานอล เอทิลอะซิเตรท และเฮกเซน พบว่าสาร
สกัดด้วยน้ํากลั่นของย่านาง มีฤทธิ์ต้านออกซิเดช่ันดีที่สุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH assay พบว่า มีฤทธ์ิปูองกันสารอนุมูลอิสระ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในเซลล์เพาะเลี้ยงเมลาโนมาของหนู (B16F10) ดีที่สุด โดยมีร้อยละการรอดชีวิตของเซลล์ เท่ากับ 83.14 

และมีฤทธิ์การกระตุ้นการเพิ่มจํานวนเมลาโนไซด์เซลล์ เท่ากับ 0.75 μg/ml อีกทั้งมีฤทธิ์กระตุ้นเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ความเข้มข้น 
50 mg/ml สรุปได้ว่าสารสกัดย่านางมีฤทธิ์การกระตุ้นการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานิน (กฤตติญารัตน์ สมวงศ์ และคณะ, 2553)        

ในงานวิจัยเรื่อง “ Use of Tiliacora triandra in Cosmetics and Compositions Thereof ” มีการใช้เถา
ย่านางสกัดเพื่อเป็นส่วนประกอบในการบํารุงผิว โดยสารสกัดจากเถาของต้นย่านาง เป็นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บํารุงผิวได้ดี มี
ประสิทธิภาพ สารที่สกัดได้สามารถปกปูองริ้วรอยในช้ันหนังแท้ และลดริ้วรอยบนผิวช้ันนอก ช่วยให้เกิดการผลัดผิวได้ง่าย ช่วย
ลดริ้วรอยบริเวณหน้าผาก แก้ม และบริเวณหางตาได้ ทําให้รอยลึกบริเวณรอบริมฝีปากลดลง (Dmitri S, 2012) จากข้อมูล
งานวิจัยนี้ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเถาของย่านางมีประสิทธิภาพในการบํารุงผิวได้เป็นอย่างดี อีกทั้งน้ํามันหอมระเหยในใบ
ย่านาง มีสารที่สําคัญ คือ isophytol, n-hexadecanoid acid, linoleic acid, beta-ionone, alpha-ionone และ linalool 
เมื่อทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือแบคทีเรียสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ Staphylococcus aureus, 
Bacillus cereus, Escherichia coli และ Salmonella spp สามารถยับยั้งเชื้อไดั (Naibaho, N.M, et al., 2012)  
             สารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidation) หมายถึง สารประกอบที่สามารถปูองกันหรือชะลอกระบวนการเกิดอนุมูล
อิสระ  คือโมเลกุลของสารที่สามารถจับกับตัวรับและสามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของโมเลกุลสารอื่นๆไม่ให้
ทําลายองค์ประกอบของเซลล์ในร่างกาย การจับกับอนุมูลอิสระลดการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่โดยถูกออกซิไดซ์ ดังนั้นสารต้านอนุมลู
อิสระจึงถือเป็นตัวรีดิวซ์ ตัวอย่างของสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น กรดแอสคอบิก วิตามินอี ซีลีเนียม เบต้าแคโรทีน พฤกษาเคมี
ต่างๆ (phytochemicals) เช่น สารประกอบฟีนอลิคของต้นย่านางที่สกัดด้วยเมทานอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ดี  (ไชยวัฒน์ 
ไชยสุต และคณะ, 2550) จากการวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระของย่านางที่ได้วิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิก ทั้งหมดจาก
ราก ลําต้น และใบ ด้วยวิธี Folin ciocalteu reagents พบว่าสารสกัดจากใบย่านาง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (นภาพร 
แก้วดวงดี, 2556) 

จากข้อมูลเบื้องต้น นํามาสู่ความสนใจการศึกษางานวิจัยเครื่องสําอางที่ใช้บํารุงผิว ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบ
ย่านางเป็นส่วนประกอบ เนื่องจากใบของย่านางมีสารต้านอนุมูลอิสระ จึงน่าจะใช้ประโยชน์ทําให้เครื่องสําอางมีประสิทธิภาพ 
ในการต้านอนุมูลอิสระและสามารถต้านเชื้อจุลชีพได้ เพื่อเป็นการพัฒนาสมุนไพรย่านางให้เป็นประโยชน์มีการใช้เพิ่มขึ้น และ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพร อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
ฉบับท่ี 11 อย่างยั่งยืนด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของใบย่านางที่สกัดด้วยเอทานอล และเมทานอล  
2. ศึกษาสารฟีนอลิคของใบย่านางที่สกัดด้วยเอทานอล และเมทานอล  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) เพื่อศึกษาสารสําคญัทางเคมีของสารสกัดย่านางและ
ตํารับเจลย่านางที่สกัดด้วยเอทานอล และเมทานอล 
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การด าเนินการทดลอง 

1. การเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพร ผู้วิจัยดําเนินการเก็บตัวอย่างใบย่านางจากจาก ตําบล จอมบึง อําเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี มาล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้งแล้วอบด้วยเครื่องอบลมร้อน (hot air oven) อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส  จนแห้ง 
แล้วนํามาบดให้เป็นผงละเอียด เก็บในถุงที่อุณหภูมิห้อง 
 2. การสกัดสมุนไพร ผู้วิจัยดําเนินการสกัดสมุนไพรด้วยวิธี Maceration ด้วยตัวทําละลาย 2 ชนิด คือ เอทานอล 
(ethanol) และเมทานอล (methanol) โดยช่ังผงใบย่านางและตัวทําละลายในอัตราส่วน 1:2 ผงใบย่านาง 400 กรัม ตัวทํา
ละลาย 800 มิลลิลิตร ทําการหมักไว้ 7 วัน จึงกรองเอากากใบย่านางออก นําสารสกัดที่ได้ไประเหยแห้งด้วยเครื่องระเหย
สูญญากาศ (rotary evaporator ) และหาร้อยละน้ําหนักของสารสกัดแล้วบรรจุในขวดแก้วสีชาเก็บในตู้เย็น  
 3. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ผู้วิจัยใช้วิธีทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระตามวิธีการของ 
Kriengsak et al, 2006 โดยปรับให้เหมาะสม เตรียมสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) ช่วงความเข้มข้น 
0.03, 0.04, 0.05,  0.06, 0.07, 0.08, 0.09 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) ด้วยตัวทําละลายแต่ละชนิด นําสารละลาย DPPH 
และสารสกัดตัวอย่างผสมให้เข้ากัน โดยให้ปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ 2,000 mg/ml ทิ้งไว้เป็นเวลา 20 นาที วัดค่าการดูดกลืน
แสงด้วยเครื่อง UV-visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ทําการทดลอง 3 ซ้ํา   
 4. ทดสอบปริมาณสารประกอบฟินอลิก  ผู้วิจัยดําเนินการเตรียม Folin – Ciocalteu stock solution  เตรียม 
Sodium carbonate (Na2 CO3) และ เตรียม Gallic acid สารละลายมาตรฐานสําหรับการทดสอบ พร้อมตัวอย่างสารสกัดที่
ความเข้มข้นตามต้องการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของตัวอย่างสารสกัด และวัดปฏิกิริยาการเกิดสีจาก Complex ของ 
Folin- Ciocalteu วัดการดูดกลืนแสงที่ 725 นาโนเมตร(nm) โดยเครื่อง UV-visible spectrophotometer คํานวณหา
ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดจากกราฟมาตรฐาน  Gallic acid 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การเตรียมสารสกัดย่านางด้วยเอทานอลและเมทานอล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละผลผลิต ดงัตารางที่ 1 
 

     ตารางที่ 1 การสกดัใบย่านางด้วยวิธีการหมักด้วยตัวทําละลายเอทานอล และเมทานอล 
พืช ส่วนที่ใช ้ ตัวท าละลาย ร้อยละผลผลิต ลักษณะสารสกัด 

  ย่านาง ใบ เอทานอล 7.66 g สีเขียวเข้ม 
ย่านาง ใบ เมทานอล 5.50 g     สีเขียวเข้ม 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า สารสกัดจากใบย่าด้วยตัวทําละลายเอทานอลให้ร้อยละผลผลิตมากที่สุดเท่ากับ 7.66 ส่วนสาร
สกัดจากใบย่านางด้วยเมทานอลให้ร้อยละผลผลิตเท่ากับ 5.50 ตามลําดับ  
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ภาพที่ 2 สารสกัดใบย่านางด้วยเอทานอลและเมทานอล  
 

2. การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ผลจากการนําสารสกัดจากใบย่านางด้วยตัวทําละลาย
เอทานอลและเมทานอล มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการ DPPH โดยการนําสารมาตรฐานวติามินซีมาวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm ในระดับความเข้มข้นต่างๆ จากนั้นนํามาคํานวณหาค่า % radical scavenging ดัง
สมการที่ 1 และดังที่แสดงผล (ตารางที่ 2) 

%Radical scavenging  =  [(A control – A sample  )/A control]×100 
เมื่อ      A control    คือ ค่าการดดูกลืนแสงของชุดควบคุม                             

A  sample  คือ ค่าการดดูกลืนแสงของชุดทดสอบ     
 

สมการที่ 1 คํานวณหาค่าร้อยละการต้านอนุมลูอิสระ (% radical scavenging) 
 

ตารางที่  2  แสดงค่าร้อยละการต้านอนุมูลอสิระของสารสกัดใบย่านางด้วยเอทานอลและเมทานอล 
 

Sample 
Concentation 

(mg/ml) 

absobance 
average 

% radical 
scavenging 1 2 3 

 
0.03 0.930 0.951 0.896 0.925 20.770 ± 0.028 

 
0.04 0.851 0.87 0.846 0.855 26.761 ± 0.013 

 
0.05 0.818 0.808    0.81 0.812 30.499 ± 0.005 

Ethanol 0.06 0.812 0.816 0.808 0.812 30.499 ± 0.004 

 
0.07 0.744 0.788 0.873 0.802 31.383 ± 0.066 

 
0.08 0.722 0.722 0.734 0.762 37.860  ± 0.007 

 
0.09 0.703 0.71 0.701 0.705 39.686 ± 0.005 

 
0.03 0.89 0.885 0.859 0.878 24.635 ± 0.017 

 
0.04 0.856 0.8 0.813 0.823 29.356 ± 0.029 

 
0.05 0.82 0.814 0.807 0.814 30.157  ± 0.007 
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Methanol 0.06 0.71 0.697 0.696 0.701 39.828 ± 0.008 

 
0.07 0.673 0.672 0.67 0.672 42.346  ± 0.002 

 
0.08 0.637 0.63 0.625 0.631 45.865 ± 0.006 

 
0.09 0.588 0.541 0.574 0.568 51.273 ± 0.024 

 
0.001 0.736 0.725 0.723 0.724 37.689 ± 0.007 

 
0.015 0.696 0.692 0.681 0.686 40.970 ± 0.008 

 
0.002 0.642 0.626 0.63 0.628 45.848 ± 0.008 

Ascobic acid 0.025 0.543 0.518 0.535 0.526 54.465 ± 0.013 

 
0.003 0.487 0.47 0.474 0.474 59.600 ± 0.009 

 
0.035 0.773 0.775 0.766 0.770 33.980 ± 0.005 

 
0.004 0.864 0.862 0.861 0.861 26.191 ± 0.002 

 
จากตารางที่  2 จากการนําสารสกัดใบย่านางด้วยเอทานอลและเมทานอลมาทําการทําสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระด้วย

วิธีการ DPPH โดยวิธี 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) พบว่า ที่
ความเข้มข้นในช่วง 0.05 - 0.09 mg/ml สารสกัดย่านางด้วยเมทานอล ให้ผลร้อยละการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ ความ
เข้มข้น 0.09 mg/ml โดยการให้ค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 51.273 ± 0.024 รองลงมาคือ สารสกัดย่านาง
ด้วยเอทานอล ให้ผลร้อยละการต้านอนุมูล เท่ากับ 39.686 ± 0.005  
 3. การทดสอบปริมาณสารประกอบฟินอลิก จากการนําสารสกัดจากใบย่านางด้วยตัวทําละลายเอทานอลและ
เมทานอล มาทดสอบเพื่อหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกของตัวอย่างสารสกัด และวัดปฏิกิริยาการเกิดสีจาก Complex ของ 
Folin- Ciocalteu วัดการดูดกลืนแสงที่ 725 nm ในระดับความเข้มข้นต่างๆ จากนั้นนํามาคํานวณหาค่า % radical 
scavenging ดังตารางที ่3 

ตารางที่  3 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกจากใบย่านางด้วยตัวทําละลายเอทานอลและเมทานอล 
 

สารสกัด 
ปริมาณสารฟินอลิกรวม ปริมาณสารฟินอลิกรวมเฉลีย่  

1 2 3  (μg /1 mg clude extract)+SD 

ย่านาง E 1.299 1.324 1.325 1.316 ± 0.015 
ย่านาง M 1.321 1.330 1.670 1.440 ± 0.199 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก พบว่า สารสกัดย่านางด้วยตัวทําละลายเอทานอลที่ความ
เข้มข้น 10 mg ต่อ1 mg มีปริมาณสารฟีนอลิก 1.316 ± 0.015 ส่วนสารสกัดย่านางด้วยตัวทําละลายเมทานอลที่ความ
เข้มข้น 10 mg ต่อ 1 mg มีปริมาณสารฟีนอลิก 1.440 ± 0.199  
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ภาพที่ 3  กราฟแสดงความสัมพันธ์เมื่อวัดการดูดกลืนแสงที่ 725 nm ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ของสารมาตรฐาน gallic acid  
 

สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสารสกัดใบย่านางด้วยเอทานอลและเมทานอลมาด้วยวิธีการ DPPH โดยวิธี 2, 2-
diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) พบว่า ที่ความเข้มข้นในช่วง 0.05 - 0.09 
mg/ml สารสกัดย่านางด้วยเมทานอล ให้ผลร้อยละการต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ ความเข้มข้น 0.09 mg/ml โดยการให้ค่า
ร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 51.273 ± 0.024 รองลงมาคือ สารสกัดย่านางด้วยเอทานอล ให้ผลร้อยละการต้านอนุมูล 
เท่ากับ 39.686 ± 0.005 

2. ผลการทดสอบปริมาณสารประกอบฟีนอลิก พบว่า สารสกัดย่านางด้วยตัวทําละลายเอทานอลที่ความเข้มข้น 10 
mg ต่อ 1 mg มีปริมาณสารฟีนอลิก 1.316 ± 0.015 ส่วนสารสกัดย่านางด้วยตัวทําละลาย เมทานอลที่ความเข้มข้น 10 mg 

ต่อ 1 mg มีปริมาณสารฟีนอลิก 1.440 ± 0.199   

ข้อเสนอแนะ 

 สมุนไพรที่นํามาสกัดสารควรเก็บในช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตที่ดี การอบหรือผึ่งควรทําให้แห้งสนิทก่อนการบด เพื่อให้ได้
สมุนไพรที่ประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด 
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การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในผลิตภัณฑ์หมูยอ 

Application of Pregelatinized Banana Jel in White Pork Sausages (Moo-Yaw) 
 

กมลพรรณ แก้วเกร็ด*  อ.สุดา ชูถิน่** 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาผลของการใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนไขมันในหมูยอ โดยนํากล้วย
น้ําว้าดิบมาอบแห้งและบดเป็นแปูงกล้วยท่ีมีปริมาณความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ้า และคาร์โบไฮเดรต ร้อยละ 8.59 2.17 
0.85 0.76 2.79 และ 84.81 ตามลําดับ จากนั้นทําการศึกษาโดยการใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ ทดแทนมันหมูบางส่วน โดยแปร
ผันอัตราส่วนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ : มันหมู ในอัตราส่วน  0:100 (control, B0), 20:80 (B20), 30:70 (B30), 40:60 (B40), 
50:50 (B50) และ 60:40 (B60)  ตามลําดับ  วิเคราะห์คุณภาพทางประสาทสัมผัส คุณภาพทาง กายภาพ และเคมี ผลการศึกษา
พบว่าหมูยอที่ทดแทนมันหมูด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่  20:80 (B20) มีคะแนนในด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นที่
ไม่แตกต่างจากสูตรที่ใช้มันหมู (control) หมูยอที่มีการทดแทนมันหมูด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในอัตราส่วนท่ีเพิ่มขึ้นมีผลทํา
ให้การสูญเสียน้ําหนักเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P≤0.05) เมื่อวัดค่าสีพบว่า ค่า L* b* a* มีค่าลดลง ค่าเนื้อสัมผัสพบว่า 
ความแน่นเนื้อและค่าแรงเฉือนมีค่าลดลง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี พบว่าเมื่ อทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 
ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ปริมาณความชื้น เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต water activity เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโปรตีน
ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนปริมาณไขมันลดลง ส่วนค่าความเป็นกรด-ด่าง ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ระหว่างการเก็บรักษา 30 วัน 
 ค าส าคัญ: สารทดแทนไขมัน/ แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 

 

Abstract 
 

 The objective of this research was to study effect of pregelatinized banana flour in white pork 
sausage (Moo-Yaw). Banana flour made from unripe banana which determined chemical composition as 
moisture, protein, fat, fiber, ash and carbohydrate were 8.59, 2.17, 0.85, 0.70, 2.79 and 84.81 % 
respectively. Pregelatinized banana gel (10% W/W) were used as fat substitute at the ratios 0:100 (control; 
B0), 20:80 (B20), 30:70 (B30), 40:60 (B40), 50:50 (B50) and 60:40 (B60) respectively. Sensory evaluation, 
some physical properties and chemical composition were determined. The result showed that suitable 
formula was B20 (20:80), as pregelatinized banana gel increased the appearance, color and odor not 
different from the control (B0). Increasing of pregelatinized banana gel in white pork sausage indicated that 
weight loss increased statistically significantly (P≤0.05), the color L *, a * and b * values were decreased. 
The textural properties found the shearing force and firmness of the white pork sausage decreased with 
addition of the pregelatinized banana flour incresed. The chemical analysis showed the contents of 
moisture, fiber, ash, carbohydrate in white pork sausage were increased with increasing of pregelatinized 
banana flour, while fat content decreased, but not significant difference in protein content. The water 
activity analysis showed higher water activity. The pH value significantly reduced (P≤0.05) during storage 
for 30 days. 
 Key words:  fat replacer, pre-gelatinized banana flour 
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บทน า 

 ผลิตภัณฑ์หมูยอ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ที่มีการผลิตและนิยมบริโภคกันทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย วัตถุดิบสําคัญในการผลิ ตหมูยอ ได้แก่ เนื้อสุกร และมันแข็ง 
โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์หมูยอ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูง และมีไขมันร้อยละ 20-40 ซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอสมควร แต่มี
ปริมาณเส้นใยอาหารต่ํา ซึ่งไขมันท่ีพบโดยส่วนใหญ่ยังเป็นชนิดไขมันท่ีมีกรดไขมันอิ่มตัวอยู่สูง (เพลินใจ ตังคณะกุล และคณะ, 
2537) ดังนั้นเมื่อรับประทานโดยประจํา จึงอาจเป็นสาเหตุทําให้ก่อเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด โรคหัวใจ 
โรคความดันโลหิตสูง หรืออาจเกิดภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงกว่าปกติ และเกิดโรคอ้วน  
 สารทดแทนไขมัน เป็นสารผสมอาหารที่ใช้ทดแทนไขมัน เพื่อผลิตอาหารลดปริมาณไขมัน หรือลดพลังงาน ซึ่งสารทดแทน
ไขมันเหล่านี้จะมีพลังงานน้อยกว่าไขมัน หรือไม่ให้พลังงาน เพราะไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ การใช้สารทดแทนไขมันจะต้องทํา
ให้อาหารนั้นมีลักษณะเป็นครีม มีความมัน ความลื่น หรือสามารถนําความร้อนได้เหมือนมีไขมัน (มลศิริ วิโรทัย, 2545) ทั้งนี้สาร
ทดแทนไขมัน แบ่งได้ 3 ชนิด คือ สารทดแทนไขมันจําพวกโปรตีน โดยสารทดแทนไขมันกลุ่มนี้ได้จากผลิตภัณฑ์โปรตีน เช่น ไข่ นม 
กลูเตน ถั่วเหลือง เป็นต้น สารทดแทนไขมันจําพวกไขมัน ซึ่งสามารถทดแทนไขมันได้โดยตรงมีลักษณะไม่แตกต่างจากไขมันทั้งการให้
ความร้อน และลักษณะทางกายภาพ และสารทดแทนไขมันกลุ่มสุดท้าย คือ สารทดแทนไขมันจําพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งได้จาก พืช 
และธัญชาติ ซึ่งสารทดแทนไขมันกลุ่มนี้นิยมนํามาใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์อาหารในยุคเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นสาร
ทดแทนไขมันที่สามารถละลายน้ํา และเกิดโครงสร้างคล้ายเจลได้ดี แต่จุดด้อยของสารทดแทนไขมันในกลุ่มนี้ คือ ให้ลักษณะทาง
ประสาทสัมผัสที่ไม่ดีนัก มีรายงานการนําสารทดแทนไขมันมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เพื่อลดปริมาณไขมันให้น้อยลง เช่น 
การศึกษาการใช้โปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง และแปูงบุกผสมในผลิตภัณฑ์โบโลน่าไขมันต่ํา (Chin et al., 1999)  การศึกษาการใช้
โปรตีนถั่วเหลืองร่วมกับคาราจีแนนทดแทนไขมันในไส้กรอกหมู (Pietrasik & Duda., 2000) การศึกษาการใช้เจลแปูงบุก และแซน
แทนกัมทดแทนไขมันหมูในการผลิตหมูยอ (สุนทรณ์ ฟักเพื่อง, 2544) และการศึกษาการใช้ลูกสํารองทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ 
(ประภาศรี เทพรักษา, 2547) เป็นต้น 
 เนื่องจากกล้วยเป็นพืชเศรษฐกิจที่คนไทยรู้จักกันดีและนํามาใช้เป็นอาหารบริโภค โดยกล้วยหลายชนิดสามารถ
เพาะปลูก และเจริญเติบโตได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะกล้วยน้ําว้าเป็นกล้วยที่มีการปลูกมากเป็นอันดับหนึ่งใน
เมอืงไทย เมื่อเปรียบเทียบกับกล้วยชนิดอื่นๆ กล้วยน้ําว้าจัดเป็นกล้วยท่ีปลูกง่าย โตเร็ว ทนต่อโรคและแมลงซึ่งมีผลผลิตตลอด
ปี และการผลิตกล้วยน้ําว้าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้นการแปรรูปกล้วยน้ําว้าให้อยู่ในรูปของแปูงจึงเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งที่จะสามารถลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดได้ (เบญจมาศ ศิลาย้อย, 2538) อีกทั้งการทําแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์นั้นยังจัดอยู่
ในกลุ่มสารทดแทนไขมันจําพวกคาร์โบไฮเดรต ซึ่งการแปรรูปหรือการดัดแปรแปูงพรีเจลาทิไนซ์เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งวิธีนี้ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของแปูงแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพเท่านั้น โดยแปูงพรีเจ
ลาทิไนซ์เตรียมได้โดยการทําให้แปูงสุก หรือเกิดเป็นเจลด้วยการให้ความร้อน (กล้าณรงค์ ศรีรอด และ เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, 
2546) ในงานวิจัยจึงนํากล้วยน้ําว้ามาผลิตเป็นแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ เพื่อนําไปทดแทนมันหมูบางส่วนในผลิตภัณฑ์หมูยอ เพื่อ
เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้ประโยชน์จากแปูงกล้วยน้ําว้าในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์หมูยอ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาผลของการใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในผลิตภัณฑ์หมูยอ 
2. ศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของการทดแทนไขมันหมูโดยการใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในผลิตภัณฑ์หมูยอ 
3. วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี และประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. การคัดเลือกสูตรต้นแบบในการผลิตหมูยอ ผู้วิจัยดําเนินการค้นคว้าหาสูตรการผลิตหมูยอ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และ
ทําการผลิตผลิตภัณฑ์หมูยอสูตรพื้นฐาน 3 สูตร ได้แก่ สูตรที่ 1 ดัดแปลงจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สูตรที่ 2 ศูนย์
ทางด่วนข้อมูลเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดขอนแก่น และสูตรที่ 3 ดัดแปลงจาก อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ, 2541 ดังตาราง
ที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตหมูยอ 

ส่วนผสม 
กรัม 

สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 

เนื้อหม ู 1000 1000 1000 
มันหมูแข็ง 300 200 300 
น้ําแข็งบด 100 200 100 
ฟอสเฟต 2 3.6 2 

เกลือ 16 8 16 
น้ําตาลทราย 16 - 16 

พริกไทย 16 16 16 
ผงชูรส 2 - 2 

แปูงมันสําปะหลัง 40 3 - 
น้ําปลา 20 - 20 

 

 2. การเตรียมแป้งกล้วยน้ าว้า ผู้วิจัยดําเนินการดัดแปลงจาก (จุฑา พีรพัชระ และคณะ, 2554) โดยคัดเลือกกล้วย
น้ําว้าที่มีความสุกร้อยละ 70-80 นํามาทําความสะอาด จากนั้นนําไปลวกในน้ําเดือดเป็นเวลา 5 นาที นํามาแช่ในน้ําเย็นและ
ปอกเปลือกหั่นเป็นช้ินบางๆ จากนั้นนําไปแช่ในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟด์ร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 30 นาที แล้วนําขึ้นผึ่ง
ให้สะเด็ดน้ํา นําเข้าอบท่ีอุณหภูมิ 65๐C เมื่อนําออกจากเตาอบแล้วนํามาบดให้เป็นผง และร่อนผ่านตะแกรงร่อนขนาด 80 เมช 
บรรจุใส่ภาชนะที่ปูองกันอากาศ จากนั้นนําแปูงกล้วยที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี 
 3. การทดแทนไขมันหมูด้วยแป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในหมูยอ 

    3.1 การเตรียมแปูงกล้วยน้ําว้าพรีเจลาทิไนซ์ โดยใช้อัตราส่วนร้อยละ  10 ช่ังแปูงกล้วย 10 กรัม ต่อน้ํา 90 
มิลลิลิตร นําไปเคี่ยวบนไฟอ่อนจนแปูงกล้วยเกิดลักษณะเป็นเจลและทิ้งไว้ให้เย็น 
     3.2 การทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ โดยศึกษาอัตราส่วนของแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่นํามาทดแทนไขมัน
หมูบางส่วน ในผลิตภัณฑ์หมูยอ อัตราส่วนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่นํามาทดแทนไขมันหมู ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 อัตราส่วนของแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ ท่ีทดแทนไขมันหมูในหมูยอ 
สูตร มันหมูแข็ง (ร้อยละ) แป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ (ร้อยละ) 
B 0 100 0 
B 20 80 20 
B 30 70 30 
B 40 60 40 
B 50 50 50 
B 60 40 60 

  
 4. วิเคราะห์คุณภาพของหมูยอ 
 นําหมูยอทั้ง 6 สูตร ที่ได้ทดแทนไขมันหมูด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ ดังข้อที่ 2.2ประเมินคุณภาพในด้านต่างๆ ดังนี ้
 4.1 วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพ 
 4.1.1 ค่าสี วัดค่าสีตัวอย่างหมูยอ โดยแสดงค่าออกมาในรูปของ L*, a* และ b* (CIE Lab system) โดยใช้
เครื่องวัดค่าสี (รุ่น CR-100 ยี่ห้อ minalta ประเทศญี่ปุุน) 
 4.1.2 การสูญเสียน้ําหนัก ช่ังน้ําหนักตัวอย่างหมูยอก่อนสุก นําไปนึ่งที่เป็นเวลานาน 45 นาที และช่ังน้ําหนัก
ตัวอย่างหมูยอหลังสุก นํามาคํานวณค่าร้อยละการสูญเสียจากการจาการปรุงอาหารสุก(% cooking loss) 
 4.1.3 เนื้อสัมผัส หั่นตัวอย่างหมูยอเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าขนาด 2×2 เซนติเมตร นําไปวัดความแน่นเนื้อ และ
ค่าแรงเฉือน โดยเลือกใช้หัววัดSpherical probe วัดด้วยเครื่อง texture analyzer (รุ่น TA.XT.plus ประเทศอังกฤษ) 
 4.2 วิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
 4.2.1 การวิเคราะห์ปริมาณกลุ่มสารในอาหาร (Proximate analysis)  
 ทําการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการมาตรฐาน AOAC (2000) ในแต่ละตัวอย่างทําการวิเคราะห์ตัวอย่างละ 3 ซ้ํา 
โดยวิเคราะห์หาปริมาณความช้ืน เส้นใย เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีนวิเคราะห์ด้วยวิธี Kjeldahl และไขมัน วิเคราะห์โดย 
ใช้ชุดวิเคราะห์ไขมัน soxhlet apparatus 
  4.2.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
 ช่ังน้ําหนักตัวอย่าง 10 กรัม ผสมในน้ํากลั่น 100 มิลลิลิตร นําไปโฮโมจิไนซ์เป็นเวลานาน 1 นาที นํามาวัด
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ด้วยเครื่องpH meter 
 4.2.3 ปริมาณน้ําอิสระ (aw)  
 นําตัวอย่างหมูยอท่ีทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ มาบดให้ละเอียด และใส่ในตลับพลาสติกใส นําไปวัดค่า
ปริมาณน้ําอิสระ ด้วยเครื่อง Water activity 

5. สถิติท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 5.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.2 วิเคราะห์ความแปรรวนทางเดยีว 
 5.3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบรายคู่ตามวิธีของ Duncan ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
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ผลการวิจัย 
 1. การคดัเลือกสูตรต้นแบบในการผลิตหมูยอ 

 สูตรหมูยอทั้ง 3 สูตรที่นํามาใช้ในการคัดเลือกสูตรต้นแบบ มีการใช้ส่วนประกอบที่แตกต่างกันออกไป จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของหมูยอทั้ง 3 สูตร แสดงดังตารางที่ 3 ซึ่งพบว่าหมูยอสูตรที่ 1 ได้รับคะแนนด้าน เนื้อ
สัมผัส และความชอบโดยรวม สูงกว่าอีก 2 สูตร อย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ทั้งนี้เนื่องจากสูตรที่ 1 มีปริมาณการใส่แปูงมัน
สําปะหลังมากกว่าสูตรที่ 2 และ 3 โดยแปูงมันสําปะหลังจัดเป็นพวก Fillers ซึ่งมีโปรตีนต่ํา มีส่วนที่ช่วยในการปรับปรุงความ
คงทนของอิมัลชัน เพื่อเพ่ิมความสามารถในการจับน้ํา เพิ่มรสชาติ ลดการขาดตัวระหว่างการทําให้สุก ปรับปรุงคุณภาพในการ
หั่น (ชัยณรงค์ คันธพนิต, 2529) ดังนั้นสูตรที่ 1 จึงมีคะแนนความชอบด้านเนื้อสัมผัสที่ดีกว่าสูตรที่ 2 และ 3 จากผลการ
ทดลองนี้ทําให้คัดเลือกสูตรที่ 1 เป็นสูตรต้นแบบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอในข้ันตอนต่อไป 

ตารางที่ 3 คะแนนความชอบคุณลักษณะต่างๆ ของหมูยอเพื่อศึกษาสูตรต้นแบบ 

สูตร 
คะแนนความชอบเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ความชอบรวม 

1 6.90±1.37a 6.76±1.30a 6.80±1.58a 7.50±1.10a 7.23±1.07a 7.46±0.81a 

2 6.36±1.27ab 6.13±1.22ab 5.33±1.56b 5.40±1.81b 6.20±1.21b 5.76±1.52b 

3 5.73±1.68b 5.86±1.47b 5.86±1.67b 5.96±1.79b 5.30±1.95c 6.26±1.94b 

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,cที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) 

  * 1 ดัดแปลงจากสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

   2 ศูนย์ทางด่วนข้อมูลเกษตร สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จังหวัดขอนแก่น   

   3 ดัดแปลงจาก อดิศักดิ์ เอกโสวรรณ, 2541 

 2. ศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเคมีของแป้งกล้วย 
 แปูงกล้วยมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางด้านเคมีของผลิตภัณฑ์หมูยอ ดังนั้นจึงต้องศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของแปูง
กล้วยที่นํามาใช้ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 4 พบว่า แปูงกล้วยมีค่าความช้ืนอยู่ที่ ร้อยละ 
8.59±0.08 โปรตีน ร้อยละ 2.17±0.09 ไขมันร้อยละ 0.85±0.35 เยื่อใยร้อยละ 0.76±0.07 เถ้าร้อยละ 2.79±0.05 และ
คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 84.81±0.01 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวได้ค่าใกล้เคียงกับการสํารวจซึ่งพบว่า มีค่า
อยู่ในช่วงดังนี้ ความช้ืนร้อยละ 9.85-10.38 โปรตีนร้อยละ 2.24-2.73 ไขมันร้อยละ 0.22-0.54 เยื่อใยร้อยละ 0.21-0.84 เถ้าร้อยละ 
2.08-2.32 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 83.73-84.87 โดยองค์ประกอบทางเคมีที่เกิดความแตกต่างกันเล็กน้อยอาจเป็นผลมาจากความ
แก่อ่อน และแหล่งเพาะปลูกของกล้วยที่นํามาใช้ในการผลิตแปูงกล้วย 
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ตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบทางเคมีทางเคมีแปูงกล้วย 
องค์ประกอบทางเคมีทางเคมี(ค่าร้อยละ) 1 

ความช้ืน 8.59±0.08 
โปรตีน 2.17±0.09 
ไขมัน 0.85±0.35 
เยื่อใย 0.76±0.07 
เถ้า 2.79±0.05 

คาร์โบไฮเดรต 84.81±0.01 
 
 3. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประสาทสัมผัสของหมูยอทดแทนด้วยแป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 
 สูตรหมูยอท่ีคัดเลือกจากข้อ 1 และทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในระดับต่างๆ นํามาทดสอบทางประสาทสัมผัส
โดยวิธี 9-point hedonic scale ผลแสดงดังตารางที่ 5 พบว่า พบว่าเมื่อใช้แปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ทดแทนไขมันในหมูยอ
เพิ่มขึ้น คะแนนด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) แต่
เมื่อเปรียบเทียบกับหมูยอสูตรต้นแบบ พบว่าหมูยอสูตรที่มีการทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ร้อยละ 20 (B 20) มีคะแนนใน
ด้านลักษณะปรากฏ สี และกลิ่นที่ไม่แตกต่างกับหมูยอสูตรต้นแบบ ในขณะที่หมูยอที่ทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ใน
อัตราส่วนที่ 40:60 (B 40), 50:50 (B 50), และ 60:40 (B 60) มีคะแนนในเกือบทุกด้านต่ํากว่าสูตรควบคุมอย่างมีนัยสําคัญ 
(P≤0.05) ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจะเห็นได้ว่าการทดแทนไขมันหมูด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ที่
ร้อยละ 20 จะได้หมูยอลดไขมันท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกับหมูยอสูตรต้นแบบ (ไม่มีการทดแทนไขมัน) 

ตารางที่ 5 คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของหมูยอท่ีทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่ระดับต่างๆ 

สูตร 
คะแนนความชอบเฉลี่ย (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 

ลักษณะ
ปรากฏ 

สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส 
ความชอบ
โดยรวม 

      B 0 7.70±1.02a 7.60±0.93a 7.20±1.62a 7.46±1.22a 7.73±1.01a 7.90±0.88a 
B 20 7.00±0.98ab 7.20±1.29a 6.73±1.96ab 6.56±1.38b 6.43±1.33b 6.90±1.32b 

B 30 6.86±1.10b 6.90±1.21a 5.50±1.97c 5.93±1.55b 5.90±1.70b 6.40±1.16b 
B 40 5.63±1.58c 5.10±1.97b 5.70±1.74c 4.73±1.50c 4.33±1.80cd 4.96±1.49c 
B 50 5.73±1.57c 5.33±1.76b 5.46±1.83c 4.43±1.30c 3.80±1.64d 4.56±1.35c 
B 60 5.40±1.97c 5.43±1.88b 5.83±2.08bc 5.03±1.67c 4.86±1.67c 4.76±1.79c 

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,…ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) 

  * B 0 คือ สูตรต้นแบบ 
   B 20 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 20%  
   B 30 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 30%  
   B 40 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 40%  
   B 50 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 50%  
   B 60 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 60% 
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 4. ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพของหมูยอที่ทดแทนไขมันด้วยแป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 
     4.1 ค่าสี จากการวัดค่าสีผิวด้านนอก และเนื้อในของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หมูยอ ผลการทดลองดังตารางที่ 6 
ซึ่งพบว่า เมื่อใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนมันหมูในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น สีด้านนอก และเนื้อในของหมูยอมีค่า L* a* 
และ b* ลดลง กล่าวคือ ค่าความสว่างของหมูยอในสูตรการผลติหมยูอท่ีมีอัตราส่วนของไขมันสงูจะมคี่าความสว่างมากกว่าสูตร
การผลิตหมูยอที่มีการทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปริมาณไขมันในส่วนผสมมีผลต่อ   ค่า
ความสว่าง (Grege et al)., 1993 

ตารางที่ 6 ค่าสีหมูยอสุก ท่ีมีการทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ที่ระดับต่างๆ 

สูตร* 
สีผิวด้านนอก สีเนื้อใน 

a* b* L*  a* b* L* 

B 0 3.67±0.31a 16.10±0.53a 74.53±0.40a 4.67±0.12a 11.20±0.17a 74.93±0.15a 

B 20 2.10±0.10b 14.73±0.49b 72.27±0.12b 4.47±0.15a 11.57±0.21b 74.03±0.15b 

B 30 1.47±0.23c 13.23±0.15c 71.27±0.15c 3.23±0.06b 10.20±0.10b 72.63±0.15c 

B 40 1.33±0.06c 12.97±0.15cd 69.67±0. 57d 3.07±0.23b 10.90±0.26c 70.87±0.38d 

B 50 0.90±0.00d 12.60±0.10cd 68.57±0.06e 2.43±0.15c 10.10±0.10c 70.13±0.40e 

B 60 0.47±0.06e 12.53±0.38d 66.50±0.63f 2.40±0.10d 9.37±0.06d 69.13±0.46f 

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,…ที่แตกต่างกันในแนวตั้งแสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P≤0.05) 

  * B 0 คือ สูตรต้นแบบ 
   B 20 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ร้อยละ 20 
   B 30 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ร้อยละ 30  
   B 40 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซร์้อยละ 40  
   B 50 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ร้อยละ 50  
   B 60 คือ สูตรทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซร์้อยละ 60 
 

 4.2 การสูญเสียน้ าหนักและเนื้อสัมผัส ผลการสูญเสียน้ําหนักระหว่างทําให้สุก และเนื้อสัมผัสของหมูยอที่มีการ

ทดแทนไขมันในอัตราส่วนท่ีแตกต่างกัน แสดงดัง ตารางที่ 7 ซึ่งผล การทดลองพบว่าหมูยอทั้ง 6 สูตร เมื่อลดปริมาณไขมันลง
โดยการทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในอัตราส่วนท่ีเพิ่มมากข้ึนตามลําดับ จะมีเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ําหนักมากกว่าหมูยอ
สูตรต้นแบบอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ความแน่นเนื้อ และค่าแรงเฉือนของหมูยอมีแนวโน้มลดลงตามระดับการทดแทนของ
แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยอาจเป็นผลมาจากการทดแทนแปูงกล้วยพรเีจลาทิไนซ์นั้นสง่ผลต่อระบบอิมัลชัน และมี
ผลต่อการยึดเกาะจึงส่งผลต่อเนื้อสัมผัสของหมูยอทําให้มีความแน่นเนื้อน้อยลง และถูกตัดขาดได้ง่ายขึ้น 
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ตารางท่ี 7 ผลการสูญเสียน้ําหนัก และเนื้อสัมผัสของหมูยอท่ีทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 

สูตร* % การสูญเสียน้ าหนัก 
เนื้อสัมผัส 

ความแน่นเนื้อ (g) แรงเฉือน (g.sec) 

B 0 1.19±0.04f 375.74±15.63a 1773.41±48.18a 

B 20 1.69±0.19e 348.63±8.98a 1679.60±55.01a 

B 30 2.21±0.14d 328.78±53.21a 1606.76±167.81a 

B 40 2.62±0.08c 277.65±30.06b 1363.84±109.36b 

B 50 3.02±0.11b 251.96±39.97b 1299.62±161.22bc 

B 60 3.38±0.08a 233.48±11.48b 1170.53±140.99c 

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,… ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 
 5. ผลการวิเคราะห์ทางเคมีของหมูยอที่ทดแทนไขมันด้วยแป้งกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ 

 ผลการวิเคราะห์ทางเคมีหมูยอทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เยื่อใย 

คาร์โบไฮเดรต และปริมาณน้ําอิสระ แสดงดังตารางท่ี 8  

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีหมูยอท่ีทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ที่ระดับต่างๆ 
สูตร 

B 0 B 20 B 30 B 40 B 50 B 60 

ความช้ืน 53.24±2.10c 58.77±2.98b 59.69±3.08b 62.50±2.38a 64.58±1.40a 64.62±3.29a 

โปรตีน 13.89±0.43ns 13.80±0.25ns 14.20±0.30ns 14.22±0.52ns 13.67±0.12ns 14.01±0.19ns 

ไขมัน 26.05±0.0a 19.96±1.80b 18.22±0.03c 12.17±1.07d 11.10 ±0.00d 9.62±0.16e 

เถ้า 0.15±0.02d 2.37±0.14c 2.50±0.05c 5.13±0.37b 5.07±0. 51b 5.74±0. 21a 

เยื่อใย 0.01±0.00e 0.02±0.00d 0.02±0.00c 0. 02±0.00c 0. 03±0.00b 0.03±0.00a 

คาร์โบไฮเดรต 5.59±1.91ab 3.83±1.48bc 4.91±0.34abc 3.22±1.06c 4.93±0.93abc 6.979±0.86a 

ปริมาณน้ําอิสระ 0.97±0.00d 0.98±0.00c 0.98±0.00bc 0.99±0.00b 0.99±0.00b 1.00±0.00a 

หมายเหตุ ตัวอักษร a,b,c,… ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง แสดงถึงความแตกต่างกนัทางสถิติ (P ≤ 0.05) 
 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ปริมาณความช้ืนในหมูยอสูตรต้นแบบและทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการทดแทนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งปริมาณความช้ืนที่เพิ่มสูงขึ้นอาจเป็นผลมาจากปริมาณความช้ืนของแปูงกล้วยที่
ทดแทนในหมูยอซึ่งปริมาณความช้ืนที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณโปรตีนในหมูยอต้นแบบและทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ 
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้เนื่องจากการทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ไม่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์หมูยอ ปริมาณไขมันในหมูยอสูตรต้นแบบและทดแทนไขมันด้วยแปูง
กล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ พบว่าการใช้แปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ทําให้ปริมาณไขมันลดลงจากสูตรควบคุม ซึ่งปริมาณไขมันที่ลดลง
เป็นผลมาจากแปูงกล้วยมีปริมาณไขมันร้อยละ 0.85 ซึ่งน้อยกว่าไขมันสัตว์ ปริมาณเถ้าและเยื่อใยในหมูยอสูตรต้นแบบที่
ทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ พบว่าจะมีปริมาณเถ้าและเยื่อใยเพิ่มขึ้นตามระดับการทดแทนไขมัน โดยปริมาณ
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เถ้าและเยื่อใยที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมากจากปริมาณเยื่อใยและเถ้าในแปูงกล้วยที่นํามาทดแทนไขมัน ซึ่งมีปริมาณเยื่อใยร้อยละ 0.76 
และเถ้า ร้อยละ 2.79 ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในหมูยอสูตรต้นแบบและทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลลาทิไนซ์ พบว่า
ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมแีนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับการทดแทนไขมันดว้ยแปูงกล้วยพรเีจลาทิไนซ์ โดยปริมาณคาร์โบไฮเดรต
ที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากในเนื้อสัตว์มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเพียงร้อยละ 1.2 (Lawrie, 1981) ส่วนแปูงกล้วยมีปริมาณ
คาร์โบไฮเดรตสูงถึงร้อยละ 84.81 การวิเคราะห์ค่า water activity ในหมูยอสูตรต้นแบบและทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรี
เจลลาทิไนซ์ พบว่าค่า water activity ในทุกสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระดับการทดแทนไขมันโดยมีค่าอยู่ในช่วง 0.974 ถึง 1.000
  
 ค่าค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของหมูยอ ที่มีการทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ที่ระดับต่างๆ แสดงดัง 
ภาพที ่1 แสดงให้เห็นว่าเมื่อทดแทนปริมาณแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในอัตราส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ค่า pH จะลดลงตามลําดับ ซึ่ง
ค่า pH สอดคล้องกับอายุการเก็บรักษา โดยค่า pH ที่ลดลงอาจเป็นผลมาจากปริมาณของแปูงกล้วยมีความสัมพันธ์กับแหล่ง
คาร์บอน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเจริญของจุลินทรีย์ และเมื่ออายุการเก็บรักษาเพิ่มมากขึ้นค่า pH ของหมูยอจะมีค่าลดลง
อย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.05) ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตกรดซึ่งเกิดมาจากจุลินทรีย์ที่ทนต่อความร้อนโดยเฉพาะ Lactobacillus 
และ Micrococci ซึ่งเปลี่ยนน้ําตาลในเนื้อหมักให้มีรสและกลิ่นเปรี้ยว (ดารณี วโรดมวิจิตร, 2544) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ค่า pH ของผลิตภณัฑ์หมูยอ ระหว่างระยะเวลาการเก็บรกัษา 30 วัน 

สรุปและอภิปรายผล 

 การใช้แปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์หมูยอ ในอัตราส่วนร้อยละ 0:100, 20:80, 30:70, 40:60, 
50:50 และ 60:40 พบว่าสูตรที่มีการทดแทนกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ต่อมันหมู 20:80 มีคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสที่
ยอมรับได้และลักษณะทางประสาทสัมผัสทางด้านต่างๆ ไม่แตกต่างจากสูตรควบคุม และเมื่อนํามาวิเคราะห์คุณภาพทาง
กายภาพ และทางเคมี พบว่า เมื่อทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ ค่า a* L* และค่า b* ลดลง 
และระดับการทดแทนที่มากขึ้นส่งผลให้ ให้ปริมาณความช้ืน เถ้า เยื่อใย คาร์โบไฮเดรต water activity เพิ่มสูงขึ้น และมี
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ปริมาณไขมัน ค่าความเป็นกรด-ด่าง ลดลงส่วนปริมาณโปรตีนไม่แตกต่างกัน (P≥0.05) ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูยอ
ลดปริมาณไขมันโดยทดแทนแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในอัตราส่วนต่าง ๆ มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การสูญเสียน้ําหนัก 
เนื้อสัมผัส และค่าสี ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงองค์ประกอบทางเคมี และการทดแทนไขมันด้วยแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ในหมู
ยอนั้น สามารถช่วยลดปริมาณของไขมันในผลติภณัฑ์หมูยอลงได้ โดยหมูยอสูตร B20 ได้การยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด และ
เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรควบคุม ไม่เกิดความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 ผู้วิจัยมีแนวคิดอยากนําแปูงกล้วย หรือแปูงกล้วยพรีเจลาทิไนซ์ไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ เพื่อเป็น

แนวทางในการใช้ประโยชน์จากแปูงกล้วยน้ําว้าในผลิตภัณฑ์อาหาร 
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การศึกษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจีนในเขตพ้ืนที่ต าบลห้วยด้วน  
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ให้ได้ตามต ารามาตรฐานสมุนไพรไทย 

The Study of Growing Conditions of Piper betle (L.) in Huai Duan District, 
Dontum Prefecture, Nakhon Pathom Province according to the Thai Herbal 

Pharmacopoeia 2000 Volume II 
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บทคัดย่อ 
 

การปลูกสมุนไพรพลูจีนใน 2 สภาวะคือ พรางแสงร้อยละ 50 และปลูกกลางแจ้งใช้ค้างเดียว โดยได้รับแสงอาทิตย์ 
ร้อยละ 100 ปลูกเป็นระยะเวลา 4 เดือน ในเขตพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม พบว่า ปลูกที่แจ้งใช้ค้าง
เดียวมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลูกพรางร้อยละ 50 โดยผลการตรวจสอบมาตรฐาน พบว่า ลักษณะเด่นทางจุลทรรศน์ของพลู
จีนท้ัง 2 สภาวะ พบ oil droplets และ upper epidermis showing stomata เป็นจํานวนมาก ผลการตรวจสอบเอกลักษณ์
ทางเคมี พบว่า พลูจีนทั้ง 2 สภาวะ มีสารกลุ่มฟีโนลิกเป็นองค์ประกอบ เมื่อทดสอบด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี แสดง
สารยูจีนอลอยู่ตําแหน่งท่ี 3 มีค่า hRf เท่ากับ 34.545 โดยผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีและทางกายภาพ พบว่า สมุนไพรพลู
จีนที่ปลูกกลางแจ้งค้างเดี่ยว พบปริมาณสิ่งแปลกปลอม 0.001 โดยน้ําหนัก ความช้ืนร้อยละ 4.887±1.260 โดยน้ําหนัก เถ้า
รวมร้อยละ 13.966±3.453 โดยน้ําหนัก เถ้าที่ไม่ลายในกรดร้อยละ 5.920±0.488 โดยน้ําหนักผลของการหาปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอลและน้ําอยู่ที่ร้อยละ 15.367±0.665และ 26.500±0.953 โดยน้ําหนักแห้ง และสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกพรางแสง
ร้อยละ 50 พบปริมาณสิ่งแปลกปลอมร้อยละ 0.001 โดยน้ําหนัก ความช้ืนร้อยละ 5.330±0.882 โดยน้ําหนัก รวมร้อยละ 
18.366±0.189 โดยน้ําหนัก เถ้าที่ไม่ละลายในกรดรอ้ยละ 13.222±0.648 โดยน้ําหนักผลของการหาปริมาณสารสกัดด้วยเอทา
นอลและน้ําอยู่ที่ร้อยละ 12.333±0.378และ 28.867±0.288 โดยน้ําหนักแห้ง จากผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ พบว่า 
สมุนไพรพลูจีนที่ปลูกกลางแจ้งค้างเดี่ยวเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia2000 Volume II
ส่วนสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกพรางแสงร้อยละ 50 แสดงปริมาณเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายในกรดมากกว่าเกณฑ์ข้อกําหนด
มาตรฐานพลูจีนตาม Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II 

ค าส าคัญ: พลูจีน ตํารามาตรฐานยาสมุนไพร 
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Abstract 
 

Piper betle (L.) was mono-cultivated by two conditions of plantations, in 50% sunshade and out door at 
Huai Duan District, Dontum Prefecture, Nakhon Pathom for 4 months on July 2012-October 2012, found 
that plant out door had the better growth than in 50% sunshade. The microscopic characteristics of these 
two conditions of the herb found Oil droplets, Upper epidermis showing stomata. Chemica identification 
found that phenolic compound was found in Piper betle (L.) leaves. Chromatogram of Piper betle (L.) 
extract determined by thin-layer chromatography technique showed eugenol at 3th position which 
possessed hRf as 34.545. The identification of chemical and physical properties of the plant out door 
conditions of Piper betle (L.) found that the quantity foreign matter was 0.001% by weight; moisture 
content was 4.887±1.260% by weight, total ash was 15.367±0.665% by weight and acid-insoluble ash was 
5.920±0.488% The % yields of the extract with ethanol-soluble and water were 13.966±3.453 and 
26.500±0.953 by dry weight respectively. The 50% sunshade plant found that the quantity foreign matter 
was 0.001% by weight, moisture content was 5.330±0.882% by weight, total ash was 8.366±0.189% by 
weight and acid-insoluble ash was 13.222±0.648%. The % yield of the extract with ethanol-soluble and 
water were 12.333±0.378 and 28.867±0.288 by dry weight respectively. The identification of the plant out 
door condition of Piper betle (L.) found to comply with the requirements in the herbal Piper betle (L.) of 
Thai Herbal Pharmacopoeia 200 Volume II. The 50% sunshade plant display of total ash and acid-
insoluble ash was more than the requirements in the herbal Piper betle (L.) of Thai Herbal Pharmacopoeia 
200 Volume II. 
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บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ  มีพืชสมุนไพรและองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
บรรพบุรุษในการนําสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในด้านการรักษา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปุวย การดูแลส่งเสริมสุขภาพ การนํา
สมุนไพรมาต่อยอดเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการนําสมุนไพรมาใช้เป็นยารักษาโรคนั้นยังเป็นผลดีต่อ
ระดับประเทศ คือ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อยาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศได้ และยังสร้างรายได้ใน เชิงพาณิชย์ ส่วน
ระดับท้องถิ่นยังช่วยในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนระดับรากหญ้า  อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ก็เริ่มหันมาสนใจทางด้านสุขภาพ
กันมากยิ่งข้ึนด้วยการเลือกใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรคแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน พลูจีน (Piper betle Linn.) เป็นสมุนไพรที่
อยู่ในวงศ ์Piperaceae  มีสรรพคุณทางยาแผนไทยมากมาย อาทิเช่น ใบใช้รักษาแผลชํ้าบวมโดยใช้ใบพลูหั่นเป็นช้ินๆ แล้วใช้
ตําผสมกับเกลือพอละเอียดและพอกที่แผลรักษาลมพิษรักษาเลือดกําเดาไหล และรักษาอาการปวดท้องในเด็ก  (เต็ม สมิติ
นันทน,์  2544) โดยในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 มีการระบุสมุนไพรพลูจีนเป็นยารักษากลุ่มอาการทางระบบผิวหนังใน
ตํารับยาทิงเจอร์พลู ซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการผิวหนังอักเสบ อาการอักเสบจากแมลง กัด ต่อย (บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.
2554)  โดยมีการกําหนดมาตรฐานสมุนไพรแล้วในตํารามาตรฐานสมุนไพรไทย Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 
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Volume II และยังมีงานวิจัยพบว่านํ้ามันหอมระเหยที่ได้จากใบพลูจีนนั้น ทําให้กล้ามเนื้อของกบ สุนัข หนู และกระต่ายคลาย
ตัวไม่เกร็ง มีฤทธ์ิช่วยบรรเทาอาการปวด เคล็ด ขัดยอกได้มีฤทธิ์ในการยับยั้งเช้ือรา พบว่าใบพลูจีน  มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือรา 3 ชนิด ที่
เป็นสาเหตุสําคัญของโรคกลาก และฮ่องกงฟุต  รักษาอาการปวดท้อง ท้องเสีย พบว่า น้ํามันหอมระเหยจากพลูทําให้ลําไส้ใหญ่
ที่เกร็งอยู่คลายตัวจึงใช้บรรเทาอาการปวดท้องที่เกิดจากลําไส้ใหญ่เกร็งตัวได้ และยังพบอีกว่าน้ํามันหอมระเหยไปทําให้ลําไส้
ใหญ่ เกิดการบีบตัวมากเกินไป จึงใช้รักษาอาการท้องเสียได้ และมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งเช้ือโรคที่ทําให้เกิดหนองที่แผล และฝี 
นอกจากน้ีพลูจีนยังมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียใช้รักษาอาการอักเสบของเนื้อเยื่อจมูก และคอ และยังสามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชื้อวัณโรคได้  มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนัง มีผลไปกระตุ้นให้เลือดไหลเรียบที่ผิวหนัง ตามบริเวณที่สัมผัส
กับยาและยังช่วยลดการอักเสบ เคล็ด ขัด ยอก ชํ้า และอาการบวมได้ รักษาอาการเคล็ด ขัดยอก (นันทนา สิทธิชัย, 2547) 
 จากการสอบถามผู้ประกอบการที่ผลิตยาแผนไทยเจริญสุขกรุ๊ป ในเขตพื้นที่ตําบล ห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม กล่าวว่า “ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และโดยทั่วไปมีการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่นี้อยู่แล้ว เช่น พลูจีน 
(Piper betle Linn.) ฟูาทะลายโจร ( Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees) บัวบก (Centella asiatica 
(L.) Urban.) ชุมเห็ดเทศ (Cassia alata ( L.) Roxb) เป็นต้น แต่สมุนไพรเหล่านี้ยังขาดการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
สมุนไพรทําให้ผู้บริโภคสมุนไพรขาดความเช่ือถือในตัวยาสมุนไพร” ดังนั้น ผู้วิจัยร่วมกับบริษัทผลิตยาแผนไทยเจริญสุขกรุ๊ป จึง
มีความสนใจศึกษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจีนให้ได้มาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 
Volume II ) เพื่อนําไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่
เกษตรกร และเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรพลูจีนให้ได้ตัวยาที่เข้ามาตรฐาน และมีคุณภาพที่ดีพอที่จะผลิต
เป็นตัวยาสําเร็จรูปต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพรพลูจีนในตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้

มาตรฐานตามมาตรฐานสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II) 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพรพลูจีนให้ได้มาตรฐานตาม Thai Herbal Pharmacopoeia 
2000 Volume II โดยปลูกสมุนไพรพลูจีนในสภาวะที่ต่างกันในเขตพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 สภาวะ คือ สภาวะที่ 1 ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น  สภาวะที 2 ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว โดยได้รับแสงอาทิตย์ 
ร้อยละ 100 

2. การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร 
2.1 ทําการเก็บสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกในสภาวะที่ต่างกัน โดยใช้กรรไกรตัดกิ่ง ตัดส่วนก้านใบ (petiole) ในสภาวะ

ต่างๆ ตามข้อ 1 โดยจะเก็บเมื่ออายุครบ 4 เดือน โดยเลือกเก็บเฉพาะใบเพสลาด (ใบท่ีไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไป) 
2.2 นําตัวอย่างสมุนไพรพลูจีนมาทําความสะอาดผึ่งให้แห้งและช่ังน้ําหนัก แล้วจดบันทึกน้ําหนักท่ีแน่นอน 
2.3 นําสมุนไพรพลูจีนมาอบที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส จากนั้นนํามาช่ังน้ําหนักหลังอบอีกครั้ง                  

จดบันทึกน้ําหนักที่แน่นอนนํามาบด และร่อนด้วยตะแกรงร่อนเบอร์ 60 เพื่อใช้สําหรับตรวจสอบมาตรฐานสมุนไพรตาม
มาตรฐานสมุนไพรไทย Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II 
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3. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท (Identification)  
3.1 ศึกษาลักษณะทางมหทรรศน์ (macroscopical characters) นําตัวอย่างสมุนไพรพลูจีนสดและผงสมุนไพร

พลูจีนมาศึกษาลักษณะภายนอก สังเกต รูปร่าง สี กลิ่น รส ขนาดของพืช บันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ 
3.2 ศึกษาลักษณะทางจุลทรรศน์ (microscopical charaters) ผงสมุนไพรพลูจีน นําผงสมุนไพรพลูจีนที่บดแล้ว

มาตรวจลักษณะทางจุลภาคลักษณะของเซลล์หรือเนื้อเยื่อท่ีมองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย  400 เท่า  โดยมีขันตอน
การเตรียมสไลด์ ดังนี้ 
  3.2.1 ตรวจดูความสะอาดของสไลด์ และดูลักษณะความละเอียดของผงสมุนไพร 
  3.2.2 เตรียมสไลด์โดยล้างสมุนไพรที่มีสารสี ใช้เข็มเขี่ยแห้งตัดผงสมุนไพรขนาดประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟ
เคาะลงบนสไลด์ที่มีคลอรัลไฮเดรต จากน้ัน นําไปผ่านไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล์แต่อย่าให้เดือดเพราะจะทําให้ผนังเซลล์แตก 
แล้วใช้เข็มเขี่ยผงยาเบาๆ  
  3.2.3 จากนั้นหยดกลีเซอรีนบนผงสมุนไพร (ในกรณีดูต่อมน้ํามัน ให้ หยดกลีเซอรีน และซูดานที) แล้วปิด
ด้วย cover slip ทําความสะอาดสไลด์ แล้วนําไปดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อดูลักษณะต่างๆของพืช จากนั้นบันทึกภาพเซลล์
ด้วยกล้อง 

4. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีโดยปฏิกิริยาการเกิดสี 
4.1 ปฏิกิริยาการเกิดสี (Color test)  ช่ังผงตัวอย่างสมุนไพรพลูจีน 500 mg ละลายด้วยเอทานอล ในปริมาณ 

10 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 นาที นําไปกรอง แล้วนําส่วนท่ีได้จากการกรองมา 5 ml เติมผงถ่าน (decolorizing charcoal) ลงไป
จํานวน 200 mg แล้วเขย่าจากนั้นนําไปกรองนําส่วนที่ได้จากการกรองมา 1 ml แล้วหยดด้วย iron III Chloride จํานวน 1 
หยด แล้วสังเกตปฏิกิริยาการเกิดสี ซึ่งสีที่ได้จะเป็นสีเขียว 

4.2 ปฏิกิริยาการเกิดสี (Color test) โดยวิธี Keller-Killiani’s ช่ังผงตัวอย่างสมุนไพร 5 กรัม ละลายด้วยน้ําใน
ปริมาณ 50 ml เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นนําไปกลั่นเป็นเวลา 3-4 ช่ัวโมง นําส่วนที่ได้จากการกลั่นมาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
เติมไดคลอโรมีเทนปริมาณ 25, 20 และ 15 ml ตามลําดับ นํามากรองโดยใช้ โซเดียมซัลเฟต นําไประเหยแห้ง จากนั้นนําสาร
สกัดมา 5 ml หยดไดคลอโรมีเทน จากนั้นหยดสารละลาย 3.5 % Ferric chloride ใน glacal acetic acid ปริมาตร 1 ml 
เขย่าให้เข้ากัน แล้วค่อยๆ หยดกรดซัลฟิวริก เข้มข้น ปริมาตร 1 ml  โดยค่อยๆ หยด แล้วสังเกตปฏิกิริยาการเกิดสี ซึ่งสีที่ได้จะ
เป็นสีม่วงน้ําตาล 
 5. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิค Thin-Layer Chromatography ซึ่งเป็นวิธีการพิสูจน์ เพื่อยืนยัน
ปฏิกิริยาการเกิดสีของสารสําคัญในสมุนไพรพลูจีน นําผงตัวอย่างสมุนไพรพลูจีนมา 1 g สกัดด้วยเอทานอลปริมาณ 5 ml 
นํามาเขย่า โดยใช้เครื่องเขย่าด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง เป็นเวลา 15 นาที กรองสารละลาย จากนั้นนําสารละลายตัวอย่างแต่
ละชนิดและสารมาตรฐานยจูีนอลที่จะตรวจสอบ Spot ลงบนแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยกําหนดให้จุดที่ 1 คือ สารสกัด
พลูจีนที่ปลูกพลางแสงกับต้นไม้อื่น จุดที่ 2 คือ สารมาตรฐานยูจีนอล และจุดที่ 3 คือ สารสกัดพลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว 
โดยได้รับแสงอาทิตย์ 100% ปล่อยให้แห้ง จากนั้นนําแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีแช่ในภาชนะที่บรรจุเฟสเคลื่อนที่ เฟส
เคลื่อนทีท่ีใ่ช้ คือ ไดคลอโรมีเทน 48.5 ml ผสมกับ เมทานอล 1.5 ml จากนั้นตรวจหาตําแหน่งที่สารเคลื่อนที่ด้วยการนําแผ่น
ทินเลเยอร์โครมาโท กราฟีไปตรวจสอบภายใต้แสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 nm และ 365 nm และนําไปตรวจสอบด้วย 
anisaldeheyde จากนั้นคํานวณหาค่า hRf เปรียบเทียบ ค่า hRf กับสารมาตรฐานยูจีนอล เพื่อตรวจสอบว่าสมุนไพรนั้นมี
องค์ประกอบดังกล่าวหรือไม่  
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6. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี – ฟิสิกส์ 
6.1 หาปริมาณสิ่งปลอมปนในสมุนไพร (Foreign Matter) ตัวอย่างละ 100 g นํามาหาปริมาณสิ่งแปลกปลอม 

โดยนํามาเกลี่ยบนถาดแล้วคัดแยกสิ่งแปลกปลอม จากนั้นนําสิ่งแปลกปลอมที่ได้มาช่ังน้ําหนัก และคํานวณหาน้ําหนักร้อยละ
ของสิ่งแปลกปลอมในตัวอย่าง จะต้องไม่เกิน 2% 

6.2  หาปริมาณน้ํา โดยวิธี Azetropic distillation method นําสารละลายโทลูอีน (toluene) 200 ml และน้ํา 
2 ml ลงในขวดก้นกลมที่แห้งกลั่นประมาณ 2 ช่ัวโมง ทิ้งให้เย็นถึงอุณหภูมิห้องแล้วอ่านปริมาตรของน้ําอย่างละเอียดถึง 0.05 
ml นําผงสมุนไพร 3 g ที่ทราบน้ําหนักแน่นอน  บรรจุในขวดก้นกลมพร้อม boiling chips 2-3 ช้ิน ใช้ความร้อนต่ําประมาณ 
15 นาที จนกระทั่งโทลูอีน เริ่มเดือด แล้วจึงปรับอัตราเร็วของการกลั่นให้ได้ 2 หยดต่อวินาที กลั่นด้วยอัตรานี้จนน้ําที่ถูกกลั่น
เกือบหมด แล้วจึงเพิ่มความร้อน เร่งอัตราเร็วเป็น 4 หยดต่อวินาที กลั่นต่อเป็นเวลา 5 นาที ถอดเตาให้ความร้อนออก แล้ว
ปล่อยให้เครื่องแก้วเย็น เคาะหยดน้ําที่ติดหลอดให้รวมกัน เมื่อน้ําและโทลูอีน แยกช้ันกันดีแล้ว อ่านปริมาตรของน้ําที่ได้ และ
คํานวณหาน้ําหนักร้อยละของปริมาณน้ําในตัวอย่าง จะต้องไม่เกิน 8% 

6.3 ตรวจสอบปริมาณเถ้ารวมของสมนุไพรพลูจีน (Total ash) ช่ังผงยาสมุนไพรพลูจีน 300 g ใส่ในถ้วยกระเบื้อง
ที่ทราบน้ําหนักที่แน่นอน นําไปเผาในเตาเผาโดยค่อยๆ เพิ่มอุณหภูมิจนถึง  450 องศาเซลเซียส จนได้เถ้าสีขาว  ทิ้งไว้ให้เย็นใน
โถดูดความช้ืน (desiccators) และนําไปชั่งน้ําหนัก แล้วนํามาเผาอีกครั้งจนได้น้ําหนักคงที่ คํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณเถ้า
รวมจากน้ําหนักของผงสมุนไพรที่ใช้ ไม่เกิน 14% 

6.4 ตรวจสอบหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด  (Acid-insoluble ash) นําเถ้ารวมมาเติมกรดเกลือ 
(hydrochloric acid) ที่มีความเข้มข้น   2   M  จํานวน  25 ml  ลงในถ้วยกระเบื้องที่มีเถ้ารวม  ปิดด้วยฝากระจกนาฬิกา แล้ว
นําไปต้มประมาณ 5 นาที กรองด้วยกระดาษกรองชนิดที่ปราศจากเถ้า ล้างตะกอนด้วยน้ําร้อนจนกว่าน้ําล้างตะกอนเปลี่ยนจาก
กรดเป็นกลาง จากนั้นนํากระดาษกรองใส่ในถ้วยกระเบื้องใบเดิมแล้ว ทําให้แห้งบนเตาไฟฟูา แล้วนําไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 
500 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 9 ช่ังโมง จากนั้นนํามาใส่ในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยให้เย็น จนได้น้ําหนักคงที่ 
คํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดจากผงสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีค่าไม่เกิน 7%   

 6.5 ตรวจสอบหาปริมาณสารสกัด 95% เอทานอล  (ethanol-solvent extractive) ช่ังผงสมุนไพรพลูจีนมา  5 กรัม 
นําไปสกัดด้วย 95% เอทานอล ปริมาตร 100 ml ใส่ลงในขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิดสนิท เขย่าบ่อยๆ ใน 6 ช่ัวโมงแรก และตั้งทิ้ง
ไว้ในท่ีมืดเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําสารสกัดผ่านกระดาษกรองวอชแมนเบอร์ 1 แบ่งเอาสารสกัด
ที่ได้มา 20 ml ไประเหยแห้ง แล้วนําไปช่ังนําหนัก จดบันทึก จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 
ช่ัวโมง แล้วนํามาช่ังนําหนักที่แน่นอน นําสารสกัดมาเก็บในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น นําสารสกัดที่ได้   
มาชั่งน้ําหนัก แล้วนําไปคํานวณหาปริมาณร้อยละของสารสกัดที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์ โดยปริมาณสารสกัดด้วยแอลกอฮอล์ต้อง
ไม่ต่ํากว่า  4 % 

6.6. ตรวจสอบหาปริมาณสารสกัดน้ํา (Water- solvent extractive) ช่ังผงตัวอย่างสมุนไพรพลู  5 กรัม  นําไป
สกัดด้วยน้ําปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดแก้วสีชาท่ีมีฝาปิดสนิท เขย่าบ่อยๆ ใน 6 ช่ัวโมงแรก และตั้งทิ้งไว้ ในที่มืดเป็น
เวลา 18 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําสารสกัดผ่านกระดาษกรองวอชแมน เบอร์ 1 แบ่งเอาสารสกัดที่ได้มา 20 
มิลลิลิตร ไประเหยแห้ง แล้วนําไปช่ังนําหนัก จดบันทึก จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ังโมง แล้ว
นํามาชั่งนําหนักที่แน่นอน นําสารสกัดมาใส่ในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น นําสารสกัดที่ได้มาช่ังน้ําหนัก 
แล้วนําไปคํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยน้ํา โดยปริมาณสารสกัดด้วยน้ําต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 14 
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สรุปและอภิปรายผล 
สภาวะในการปลูกสมุนไพรพลูจีน ซึ่งจะพบว่า พลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว โดยรับแสงอาทิตย์ร้อยละ 100 ส่วน

ใหญ่จะมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าพลูจีนที่ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น ซึ่งจากภาพจะสังเกตได้ว่าลักษณะของใบพลูจีนที่ปลูกที่
แจ้งใช้ค้างเดียว โดยรับแสงอาทิตย์ร้อยละ 100 มีขนาดใหญ่กว่าใบพลูจีนท่ีปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น 

 

 
 
 
 
 

 

               ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว              ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่นโดยรับแสงอาทิตย์ 100 เปอร์เซ็นต์
  

1. ผลการศึกษาทางมหทรรศน์ (macroscopical characters) ใบเป็นใบเดี่ยว รูปร่างเป็นรูปไข่หรือรูปหัวใจ ฐานใบมน
หรือค่อนข้างกลม ดอก ดอกเพศผู้และดอก เพศเมียจะอยู่แยกกัน เมล็ด รูปร่างยาวรีคล้ายรูปไข่ มีขนาดความยาวประมาณ 
2.25–2.60 มิลลิเมตร 

2. ผลการศึกษาลักษณะทางจุลทรรศน์ (Microscopical characters) สมุนไพรพลูจีนที่ได้จากการปลูกทั้ง 2 สภาวะ 
เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกําหนดมาตรฐานตาม Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume I พบว่าสมุนไพรที่ปลูกทั้ง 2 
สภาวะพบเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้าง และส่วนประกอบต่างๆเหมือนกันคือพบ trichomes, spiral vessel thickenings, oil 
droplets, upper epidermis insurface view showing non-glandular trichome, vascular bundle, scalariform 
vessel, stoma 
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3. การตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของผงสมุนไพรพลูจีน จากการตรวจสอบหาสารสําคัญในสมุนไพรพลูจีนเบื้องต้น โดย
สังเกตจากการเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัดตรวจสอบปฏิกิริยาการเกิดสีตามวิธี Keller-Killiani’s   พบว่า ผงสมุนไพรพลูจีนมี
สารสําคัญ กลุ่มทีมีโครงสร้างไกลโคไซค์ (glycosides) เป็นองค์ประกอบ  

4. ผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โคมาโทกราฟีThin - Layer Chromatography (TLC)  
เป็นการตรวจสอบเพื่อยืนยันผลของการตรวจสอบปฏิกิริยาการเกิดสีของสมุนไพร พลูจีน โดยมีสารมาตรฐาน คือ สารยูจีนอล 
(eugenol) พบว่าพลูจีน สามารถแยกองค์ประกอบได้ 5 fraction แสดงดังภาพที่1 

 

               
 
 

ภาพที่ 1 แสดงโครมาโทแกรมของการแยกองค์ประกอบทางเคมีของผงสมุนไพรพลูจีนโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทก
ราฟี โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็น CH2Cl2 ต่อ CH3OH (9 :1 v/v)  (A) : ตรวจสอบภายใต้ UV 254  nm (B) : (B): ตรวจสอบ

ภายใต้ UV 365 nm  (C): ตรวจสอบด้วย anisaldeheyde (I = สารสกัดพลูจีนที่ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อ่ืน, II = สาร

สกัดพลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว โดยรับแสงอาทิตย์ร้อยละ 100, III = สารมาตรฐานยูจีนอล (eugenol)) 
 

จากภาพที่ 1 แสดงผลการแยกองค์ประกอบของสารสกัดผงสมุนไพรพลูจีนด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี 
พบว่า พลูจีนที่ได้จากการปลูกพลางแสงกับต้นไม้อื่นและพลูจีนที่ได้จากการปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว โดยรับแสงอาทิตย์ร้อยละ 
100 ให้ผลการแยกองค์ประกอบทางเคมีเหมอืนกัน คือ สามารถแยกได้ 5 fraction โดย fraction ที่ 1 มีค่า hRf เท่ากับ 9.091 
สามารถเรืองแสง UV365 nm ได้สีน้ําตาลแดง fraction ที่ 2 มีค่า hRf เท่ากับ 21.818 สามารถเรืองแสง UV365 nm ได้สีม่วง 
fraction ที่ 3 มีค่า hRf เท่ากับ 34.545  ซึ่งมีค่า hRf ตรงกับสารละลายมาตรฐานยูจีนอล เมื่อตรวจสอบภายใต้แสง UV365  
นาโนเมตร พบการเรืองแสงสีน้ําตาลแดง fraction ที่ 4 มีค่า hRf เท่ากับ 41-818 สามารถเรืองแสง UV365 nm ได้สีเขียว 
faction ที่ 5 มีค่า hRf เท่ากับ 52.72 สามารถเรืองแสง UV365 ได้สีม่วง 
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5. ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ ผลการตรวจหาปริมาณร้อยละสิ่งแปลกปลอมของสมุนไพรพลูจีนที่ปลูก
พรางแสงกับต้นไม้อื่น และสมุนไพรพลูจีน ท่ีปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดียว แสดงผลดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ 
สภาวะที่ใช้ปลูก ปริมาณสิ่ง

แปลกปลอม 
ร้อยละของ
ปริมาณน้ํา 

(w/w) 

ปริมาณร้อยละเถ้ารวม  
(w/w) 

ปริมาณเถ้าที่ไม ่
ละลายในกรด 

(w/w) 
ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น ไม่พบสิ่งปลอมปน 5.330 ± 0.882 18.366 ± 0.189 13.222±0.648 
ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยว ไม่พบสิ่งปลอมปน 4.887 ±1.260 13.966 ± 3.453 5.920±0.488 

 

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบปรมิาณนํ้าในสมนุไพรพลูจีนท่ีปลูกทั้ง 2 สภาวะ คือ ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น และ
ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยว พบว่า มีปริมาณน้ําเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.330 ± 0.882 และ 4.887 ± 1.260 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ 
ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดตํารามาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II โดยกําหนดค่าต้องไม่เกินร้อยละ  
8 โดยน้ําหนักและเมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ําของสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกท้ัง 2 สภาวะ พบว่า สมุนไพรพลูจีนที่ปลูกพรางแสงกับ
ต้นไม้อื่น มีปริมาณน้ํามากกว่าสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกท่ีแจ้งใช้ค้างเดี่ยว  

ผลการตรวจสอบปริมาณเถ้ารวมในสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกท้ัง 2 สภาวะ คือ ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น และปลูกที่แจ้ง
ใช้ค้างเดี่ยว ปริมาณเถ้ารวมเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 18.366 ± 0.189 และ 13.966 ± 3.453 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณร้อยละเถ้ารวมสมุนไพรพลูจีนกับข้อกําหนดตํารามาตรฐาน  Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 
Volume II กําหนดค่าต้องไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ําหนัก พบว่า สมุนไพรพลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยวมีปริมาณเถ้ารวมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน แต่สมุนไพรพลูจีนสภาวะปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่นมีปริมาณเถ้ารวมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ผลการตรวจสอบปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดในสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกทั้ง 2 สภาวะ คือ ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น 
และปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยวมีปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรดเฉลี่ย  อยู่ที่ร้อยละ 13.222±0.648 และ 5.920±0.488 โดยน้ําหนัก 
ตามลําดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณร้อยละเถ้าที่ไม่ละลายในกรดของสมุนไพรพลูจีนกับข้อกําหนดตํารามาตรฐาน  Thai 
Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II กําหนดค่าต้องไม่เกิน ร้อยละ 7 โดยน้ําหนัก พบว่าสมุนไพรพลูจีนท่ีปลูกที่แจ้งใช้
ค้างเดี่ยวมีปริมาณเถ้ารวมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่สมุนไพรพลูจีนสภาวะปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่นมีปริมาณเถ้ารวมเกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

6. ผลการตรวจสอบหาปริมาณสารสกัด จากการตรวจสอบหาปริมาณสารสกัดเอทานอลร้อยละ 95 และ น้ํา พบว่า
สมุนไพรพลูจีนทั้ง 2 สภาวะ มีปริมาณร้อยละสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล และน้ํา อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโดย  Thai Herbal 
Pharmacopoeia 2000 Volume II มีข้อกําหนดปริมาณร้อยละของสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล และ น้ํา ต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4  และ 14  โดยน้ําหนัก ตามลําดับแสดงดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบหาปริมาณสารสกัดเอทานอลร้อยละ95 (ethanol-solvent extractive)  ตรวจสอบหา

ปริมาณสารสกัดน้ํา (Water- solvent extractive) 
สภาวะที่ใช้ปลูก ปริมาณร้อยละสารสกัดเอทานอล  

(w/w) 
ปริมาณร้อยละสารสกัดน้ํา 
(w/w) 

ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น 12.333 ± 0.378 28.867 ± 0.288 
ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยว                 15.367 ± 0.665 26.500 ± 0.953 
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จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบปริมาณร้อยละของสารสกัดในสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกท้ัง 2 สภาวะ คือ ปลูกพรางแสง
กับต้นไม้อื่น และปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยว พบว่าปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วย เอทานอลเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 12.333±0.378, 
15.367±0.665 โดยน้ําหนัก ตามลําดับ และสกัดด้วยน้ํา เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 28.867±0.288 และ 26.500±0.953 โดยน้ําหนัก  
ตามลําดับ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดตํารามาตรฐาน Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II   โดยกําหนดค่าสาร
สกัดด้วยเอทานอล ต้องมีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 โดยน้ําหนัก และสารสกัดด้วยน้ําต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 โดยน้ําหนัก และ
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณร้อยละของสารสกัดโดยตัวทําละลาย เอทานอล และน้ํา ของสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกทั้ง 2 สภาวะ พบว่า
สมุนไพรพลูจีน ท่ีปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่นมีปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลน้อยกว่าสมุนไพรพลูจีน ที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้าง
เดี่ยว แต่พบว่าปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยน้ําสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่นมีปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยน้ํา
มากกว่าสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกท่ีแจ้งใช้ค้างเดี่ยว 

ในการศึกษาสภาวะการปลูกสมุนไพรพลูจีนในสภาวะที่ต่างกัน 2 สภาวะ คือ 1) สภาวะที่ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น 
และ 2) สภาวะปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยว ในเขตพื้นที่ ตําบลห้วยด้วน  อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม แล้วนํามาตรวจสอบ
มาตรฐานสมุนไพรไทยตามวิธี Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II พบว่า สมุนไพรพลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้าง
เดี่ยวมีปริมาณเถ้ารวมและปริมาณเถ้าที่ละลายในกรด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่สมุนไพรพลูจีนสภาวะปลูกพรางแสงกับต้นไม้
อื่นมีปริมาณเถ้ารวมเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และจากการศึกษาปริมาณน้ํา พบว่า สมุนไพรพลูจีน  ที่ปลูกพรางแสงกับต้นไม้อื่น 
มีปริมาณน้ํามากกว่าสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกที่แจ้งใช้ค้างเดี่ยวซึ่งปริมาณน้ําในสมุนไพรดังกล่าวนี้จะมีผลต่อสารออกฤทธิ์ใน
สมุนไพร โดยกําหนดมาตรฐานไม่ควรเกิน ไม่เกินร้อยละ  8 โดยน้ําหนัก และจากการตรวจสอบหาปริมาณสารสกัดเอทานอล
ร้อยละ 95 และ น้ํา พบว่าสมุนไพรพลูจีนทั้ง 2 สภาวะ มีปริมาณร้อยละสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล และน้ํา อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานโดย Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II                             

จากผลการศึกษาสภาวะในการปลูกสมุนไพรพลูจีนให้ได้มาตรฐาน พบว่า สมุนไพรพลูจีนที่ปลูกกลางแจ้งค้างเดี่ยว
เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการปลูกสมุนไพรพลูจีน เนื่องจาก มีค่าสิ่งแปลกปลอม ความช้ืน เถ้ารวม เถ้าที่ไม่ละลายในกรด สาร
สกัดด้วยเอทานอล และน้ํา อยู่ในเกณฑ์ข้อกําหนดมาตรฐานพลูจีนตาม Thai Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II    
ส่วนสมุนไพรพลูจีนที่ปลูกพรางแสงให้ค่าเถ้ารวมและเถ้าที่ไม่ละลายกรด เกินเกณฑ์ข้อกําหนดมาตรฐานพลูจีน ตาม  Thai 
Herbal Pharmacopoeia 2000 Volume II 
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การศึกษาทางพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพในการฆ่าเหาของสารสกัดจาก 
 ใบยอป่า และใบยอบ้าน 

A Study of Phytochemical and Biological Activity for Removing with the Head Lice 
Removable Effect of Morinda Coreia Ham.  

Leaves Extract and Morinda Citrifolia Linn. Leaves Extract 
 

พวงทอง แก่นนาคํา* ดร.อัจฉรา แก้วน้อย** ผศ.ดร.อรุณ ชาญชัยเชาวน์วิวัฒน์** อาจารย์สุชาดา  มานอก** 
 

บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเหาจากสารสกัดใบยอปุาและใบยอบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  โดยนําตัวอย่างของพืชสกัดด้วยวิธี Maceration ด้วยตัวทําละลายเฮกเซน, แอซิโตน, เอทานอล และสกัดด้วยวิธี 
Infusion โดยใช้น้ําร้อน จากนั้นทําสารสกัดให้แห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน หลังจากนั้นทดสอบ
ประสิทธิภาพในการฆ่าเหา ตรวจสอบกลุ่มสารสําคัญทางพฤษเคมีเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกสารสกัดพัฒนาตํารับครีม  โดย
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดเหาของผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดน้ําจากใบยอปุาและใบยอบ้านที่ความ
เข้มข้น 0.025 - 0.1 ppm สามารถทําให้เหาตายภายในเวลา 3 ช่ัวโมง คิดเป็น 100 %  ณ ความเข้มข้น 0.025 ppm ที่เป็น
ความเข้มข้นต่ําสุด พบว่า ใบยอปุาที่สกัดด้วยเฮกเซน, เอทานอล และน้ํา สามารถฆ่าเหาได้ 66.7, 66.7 และ 100.0 % 
ตามลําดับ ในขณะที่ใบยอบ้านสกัดด้วยตัวทําละลายชนิดเดียวกันสามารถฆ่าเหาได้ 76.7, 50.0 และ 100.0 % ตามลําดับ 
เนื่องจากสารสกัดน้ําไม่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประเภทครีม ดังนั้นจึงพัฒนาตํารับโดยใช้ความเข้มข้น 0.025 และ 0.1 ppm 
จากสารสกัดเฮกเซนและเอทานอลของยอปุาและยอบ้าน โดยพบว่าสารสกัดยอปุาสามารถฆ่าเหาได้มากกว่ายอบ้านท้ัง 2 ความ
เข้มข้น และตรวจพบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับยาเบนซิลเบนโซเอท พบว่า ยาเบนซิลเบนโซเอทสามารถ
กําจัดเหาได้ 100 % ส่วนครีมธรรมดาไม่มีผลต่อการตายของเหา ดังนั้นสารสกัดเอทานอลและเฮกเซนจากใบยอปุาจึงมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดเหาและมีความเหมาะสมในการพัฒนาตํารับครีมฆ่าเหา  

ค าส าคัญ: เหา ยอปุา ยอบ้าน พฤกษเคม ี
 

Abstract 
 

 The objective of this research was to investigate the efficacy of lice removal from extract of 
leaves of Morinda coreia Ham. and Morinda citrifolia L. in product development. The samples was 
extracted by maceration method using hexane, acetone, ethanol and extracted by infusion method 
using hot water. The extraction was dried by rotary evaporator. Then tested the effectiveness of killing 
lice, the determine of phytochemical to selected extract for cream development by comparison the 
efficiency of product in removal of lice. The results showed that the water extract from leaves of Morinda 
coreia Ham. and Morinda citrifolia L. at 0.025 - 0.1 ppm concentration can kill lice within 3 hours as 100%.  
 

*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฎบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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The Minimum concentration at 0.025 ppm found the leaves of Morinda coreia Ham. when extraction by 
hexane, ethanol and water can kill lice as 66.7, 66.7 and 100.0 % respectively, while the leaves of Morinda 
citrifolia L. with the same solvent can kill lice as 76.7, 50.0 and 100.0 % respectively. Because water 
extracts are not suitable for cream products. Therefore, the researchers developed the formulas by using 
hexane (0.025 ppm) and ethanol (0.1 ppm) extracts from leaves of Morinda coreia Ham. and Morinda 
citrifolia L. It was found that Morinda coreia Ham. extract can kill the lice more than the Morinda citrifolia 
L. extract and found the flavonoids group in phytochemical test. However, compared with positive 
control, Benzyl benzoate was able to kill lice 100% and normal cream did not affect the mortality of the 
lice. Therefore, ethanol and hexane extracts from leaves of Morinda coreia Ham. are effective in killing 
lice and was suitable for developing cream formulations in lice kill product. 

Key words: Lice, Morinda coreia Ham., Morinda citrifolia L., phytochemical 
 

บทน า 
 โรคเหานับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่พบได้ทั่วโลกมีการระบาดทั้งในเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แอฟริกา 
และออสเตรเลีย  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีรายงานว่ามีเด็กที่มีเหาประมาณ 10-12 ล้านคนต่อปี ในประเทศไทยมีรายงาน
จากการสํารวจของกองกีฏวิทยา ทางการแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อปี 2531 พบภาวะของการเป็นโรคเหาเฉลี่ยใน
เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ัวประเทศไทยสูงถึงร้อยละ 48.8 (บุญเรือง วงอนันท์, 2558) เหานั้นเป็นปรสิตภายนอก (obligate 
ectoparasite) ของคน อาศัยอยู่บนหนังศีรษะ และดูดกินเลือดเป็นอาหาร เหาหัวจะต่างจากปรสิตดดูเลอืดอื่นๆ คือ เป็นแมลงไม่
มีปีกบินไม่ได้ นอกจากนี้ขาของมันยังสั้นไม่เหมาะที่จะใช้กระโดด หรือแม้กระทั่งเดินในที่ราบ ดังนั้นตลอดวัฏจักรชีวิตของมัน
จะอยู่ที่คนตลอด (อนันต์  สกุลกิม, 2553) เหาจะเจาะดูดเลือดเป็นอาหาร ขณะดูดเลือดจะปล่อยน้ําลายออกมาทําให้มีอาการ
คันเกิดการระคายเคืองต่อหนังศีรษะ ถ้าเกามากจะเป็นหนองเกิดสะเก็ดแห้งกรังทําให้อักเสบและติดเช้ือแบคทีเรียแทรกซ้อน
ตามมาได้  โดยทีเ่หาเหล่านี้เป็นแมลงที่นําโรคระบาดมาเกิดกับคน เช่น ไข้กลับชํ้า ไข้รากสาดใหญ่  เป็นต้น  โรคระบาดเหล่านี้
มักจะเกิดขึ้นในท่ีที่มีการอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจํา ศูนย์อพยพ เป็นต้น (สลิล ศิริอุดมภาส, 2556) ในปัจจุบันนี้
แม้จะมีการควบคุมและปูองกันโรคเหาแต่ก็ยังไม่สามารถจะกําจัดเหาให้หมดไปได้ เนื่องจากสามารถกลับไปติดจากผู้ที่เป็นมา
อีก จากข้อมูลข้างต้นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่มีรายงานความเป็นพิษสูง และมีบาง
ประเทศเลิกใช้ไปแล้ว แต่ยังมีการใช้สารเคมีในการกําจัดเหาในประเทศไทย เช่น gamma benzene hexachloride เป็นต้น ดังนั้น
การลดการตกค้างของสารเคมีด้วยการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจ เนื่องจากสารสกัดหลายชนิดมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถปูองกันกําจัดเหาได้ ไม่เป็นพิษ ทําให้การใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อกําจัดเหาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ในการลดปัญหาดังกล่าว และเป็นการส่งเสริมให้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะสารสกัด
เหล่านี้สามารถหาได้ง่ายในชุมชน ใช้ต้นทุนต่ํา และสามารถนํามาใช้ทดแทนสารเคมีได้ งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาประสิทธิภาพ
ของสารสกัดจากใบของยอบ้านและยอปุา  ในการกําจัดเหา โดยจากการศึกษาค้นคว้าพบว่าใบของยอมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์
ฆ่าแมลงต่างๆ ได้  และยังหาได้ง่ายในท้องถิ่น โดยทําการตรวจสอบหากลุ่มสารสําคัญในการออกฤทธ์ิเบื้องต้น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกําจัดเหาของสารสกัดใบยอปุาและใบยอบ้านในตัวทําละลายแต่ละชนิด 
2. เพื่อตรวจสอบหากลุ่มสารสําคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้นของสารสกัด  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการกําจัดเหาของผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยอปุา และใบยอบ้าน  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. การคัดเลือกประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  เป็นนักเรียนหญิงที่เรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดโพธิ์บูรณะ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และ
โรงเรียนบ้านห้วยผาก อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งสิ้น 160 คน สังกัดสํานักงานประถมศึกษาการศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาที่เป็นโรคเหา โรงเรียนวัดโพธิ์บูรณะ จํานวน 100 คน และโรงเรียน
บ้านห้วยผาก จํานวน  60 คน โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) ที่เป็นโรคเหาทุกระดับช้ัน 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551)  

2. การเตรียมตัวอย่างสมุนไพรและการสกัด ผู้วิจัยเตรียมตัวอย่างพืชสมุนไพรโดยเก็บตัวอย่างสมุนไพรใบยอบ้านและ
ยอปุา ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน  พ.ศ.2557 โดยเก็บใบท่ี 3-5 นับจากยอด คัดเลือกใบที่ไม่มีรอยแผลหรือใบที่ไม่เป็นโรค 
นํามาล้างน้ําให้สะอาด แล้วผึ่งให้แห้งหั่นเป็นช้ินเล็กๆ นําไปอบที่อุณหภูมิ 50 ๐C บดให้เป็นผง แล้วเก็บในถุงที่อุณหภูมิห้อง 
จากนั้นนําผงสมุนไพรแต่ละชนิดมาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆ ละเท่า ๆ กัน จํานวน 300 g ทําการสกัดแยกกันแต่ละส่วนด้วยวิธี 
Maceration ด้วยตัวทําละลายเอทานอล ร้อยละ 99.7, เฮกเซน, แอซิโตน ปริมาตร 800 ml เป็นเวลา 7 วัน กรองและระเหย
แห้งด้วยเครื่องระเหยระบบสุญญากาศแบบหมุน ชั่งน้ําหนักสารสกัด และเก็บในขวดสีชา เพื่อใช้ในการทดลองขั้นต่อไป 
(ประเสริฐ ศรีไพโรจน์, 2539) ส่วนของการสกัดด้วยตัวทําละลายน้ําให้ใช้วิธีการชงด้วยน้ําร้อน กรอง และทําให้แห้งด้วยวิธี
เดียวกัน 
 3. การทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเหาเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพร โดยดําเนินการทดสอบขั้นต้น (preliminary test) เพื่อ
หาความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถฆ่าเหาได้มากกว่าร้อยละ 90 ในเวลา 3 ช่ัวโมง ดังนี ้

   3.1 คัดเลือกเหาตัวเต็มวัยขนาดประมาณ 2 ± 0.2 mm ซึ่งได้จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษา  
   3.2 การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในการฆ่าเหา ทําการทดสอบโดยเตรียมสารสกัดแต่ละชนิดให้มีความเข้มข้นในช่วง 

0.025 – 1.0 ppm ละลายในตัวทําละลายเอทานอลผสมกลีเซอรีน แล้วปิเปตสารสกัดที่เตรียมได้ ปริมาตร 2 mlลงบนกระดาษ
กรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 cm ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาท ีเพื่อให้ตัวทําละลายระเหยจนหมด หลังจากนั้นนํากระดาษกรองใส่
ลงในจานเพาะเช้ือ นําเหาที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่างข้างต้น ใส่ลงในจานเพาะเช้ือ 10 ตัวต่อจาน ปิดฝา สังเกตและบันทึกจํานวน
เหาที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที ตามลําดับ ทําการทดลองความเข้มข้นละ 3 ซ้ํา 
(n=3) หาค่าเฉลี่ยอัตราการตายของเหาเป็นร้อยละการตายในแต่ละช่วงเวลา และจัดให้มีกลุ่มควบคุมอีก 2 ชุด ซึ่งดําเนินการ
ทดสอบเช่นเดียวกันแต่ใช้ตัวทําละลายเป็นเอทานอลผสมกลีเซอรีนเพียงอย่างเดียว และกระดาษกรองอย่างเดียว บันทึกผลการ
ทดลองเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เติมสารสกัดในแต่ละความเข้มข้น เพื่อหาอัตราการตายของเหาในแต่ละช่วงเวลาทดสอบ (ถ้าอัตรา
การตายในกลุ่มควบคุมน้อยกว่า ร้อยละ 5 ให้ใช้อัตราการตายจริงของกลุ่มทดลองได้ แต่ถ้าอัตราการตายในกลุ่มควบคุมอยู่ในช่วง 
ร้อยละ 5-20 ต้องปรับอัตราการตายของกลุ่มทดลองด้วย Abbott’s formula ในกรณีที่อัตราการตายในกลุ่มควบคุมมากกว่า
ร้อยละ 20 ต้องยกเลิกการทดลองนั้น)  
 4. การตรวจสอบกลุ่มสารสําคัญเบื้องต้นทางพฤกษเคมี โดยนําสารสกัดทั้งหมดมาทดสอบกลุ่มสารสําคัญทางพฤกษ
เคมีเบื้องต้น (อรุณรัตน์ สัณฐิติกวินสกุล, 2557) ดังนี ้

    4.1 การทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์  โดยละลายสารสกัด 1 ml ลงในหลอดทดลองใส่ลวดแมกนีเซียมประมาณ 3-
5 ช้ิน เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น (HCl) 10 หยด สังเกตสีที่เกิดขึ้น ทําให้หลอดเย็นโดยเจือจางด้วยน้ํากลั่นปริมาตรเท่าตัว 
หลังจากนั้นเติม octyl alcohol 1 ml เขย่าและตั้งทิ้งไว้ให้แยกช้ัน สังเกตสีแต่ละช้ัน ดังนี ้
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  1) ถ้ามี Flavones, Flavonol, Xanthone จะให้สีเหลือง 
  2) ถ้ามี Flavonone   จะให้สีส้มแดง 
  3) ถ้ามี Chalcones and Aurones  จะให้สีม่วงทันท ี
  4) ถ้ามี Flavononols   จะให้สีส้มน้ําตาล 

4.2 การทดสอบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ ดําเนินการช่ังสารสกัดที่จะทดสอบ 0.2 g ละลายด้วยเอทานอล 15 ml 
แล้วเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2 M ปริมาตร 15 ml อุ่นด้วยเครื่องอังไอนํ้า (water bath) 10 นาที นํามากรอง 
แบ่งสารละลายออกเป็น 4 ส่วนๆ ละ 2 ml  เติมน้ํายาทดสอบในแต่ละหลอดดังนี้ Dragendorff’s reagent, Mayer’s 
reagent, และ Wagner’s reagent  ถ้ามีสารแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบจะปรากฏเป็นตะกอนสีส้ม สีขาว และสีน้ําตาล
กับน้ํายาทดสอบดังกล่าว ตามลําดับ (พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ และยืนยง วาณิชย์ปกรณ, 2559) 

4.3 การทดสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน โดยช่ังสารสกัด 0.5 g เติมกรดซัลฟิวริกเข้มข้นปริมาตร 10 ml ทิ้งไว้ 
5 นาที กรองขณะที่ร้อน เติมคลอโรฟอร์มปรมิาตร 5 ml เขย่าในกรวยแยก ดูดส่วนคลอโรฟอร์มมาใส่ในหลอดทดลองอีกหลอด
หนึ่ง หลังจากนัน้เติมร้อยละ 10 แอมโมเนียปริมาตร 2.5 ml สังเกตชั้นของแอมโมเนีย (ช้ันล่าง) มีสีชมพูกุหลาบ ชมพูแดง หรือ
ม่วงแดงแสดงว่ามีแอนทราควิโนนไกลโคไซด์ (รัตนาภรณ์ จันทร์ทิพย์ และคณะ, 2555) เป็นองค์ประกอบ 
 5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทดสอบประสิทธิภาพในการกําจัดเหา ดําเนินการคัดเลือกความเข้มข้นของสารสกัดแต่ละ
ชนิดของใบยอบ้านและใบยอปุา ที่ทําให้เหาตายมากกว่าร้อยละ 90 อย่างละความเข้มข้นมาพัฒนาเป็นครีม ทดสอบประสิทธิภาพ
ในการกําจัดเหาของครีมที่ผสมสารสกัดแต่ละชนิด โดยทําการทดสอบใช้วิธีเดียวกันกับการทดสอบสารสกัดเปรียบเทียบกับครีม
เบส และยาฆ่าเหาเบนซิลเบนโซเอท 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    6.1 ผลการเตรียมตัวอย่างสมุนไพรและการสกัด จากผลการสกัดใบยอปุาและใบยอบ้านด้วยตัวทําละลายแต่ละ

ชนิด คือ น้ํา, เอทานอล ร้อยละ 99.7, เฮกเซน และแอซิโตน พบว่า สารสกัดจากใบยอปุาและใบยอบ้านที่สกัดด้วยตวัทําละลาย
เอทานอลให้ร้อยละผลผลิตมากท่ีสุดเท่ากับ 4.603 และ 4.266 ตามลําดับ ดังภาพที่ 1 

 
 

ภาพที่ 1  ร้อยละของสารสกัดใบยอบ้านและใบยอปุาในตัวทําละลายแต่ละชนิด 
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6.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ในการฆ่าเหาเบื้องต้นของสารสกัดสมุนไพร จากการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบจาก
ใบยอปุาและใบยอบ้านในการออกฤทธิ์กําจัดเหาภายในเวลา180 นาที โดยเปรียบเทียบระหว่าง ตัวทําละลาย 4 ชนิด คือ 
เฮกเซน, แอซิโตน, เอทานอล และน้ํา ที่ระดับความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 0.025, 0.05 และ 0.1 ppm พบที่เวลา 180 นาที สาร
สกัดน้ําจากใบยอปุาและใบยอบ้านทุกความเข้มข้นสามารถทําให้เหาตายในเวลา 180 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 (ภาพที่ 2 และ 3) 
ในขณะที่สารสกัดเฮกเซน, แอซิโตน และเอทานอล เมื่อใช้ความเข้มข้นสูงขึ้นจะทําให้อัตราการตายของเหาเพิ่มขึ้นด้วย โดยเมื่อ
เปรียบเทียบที่ระดับความเข้มข้นต่ําสุดคือ 0.025 ppm สารสกัดใบยอปุาในตัวทําละลายที่สามารถฆ่าเหาได้มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้น
ไป คือ เฮกเซน (66.7 %), เอทานอล (66.7 %) และน้ํา (100.0 %) ในขณะที่สารสกัดใบยอบ้านที่สามารถฆ่าเหาได้มากกว่าร้อยละ 
60 ขึ้นไป คือ สารสกัดเฮกเซน (76.7 %) และน้ํา (100.0 %) จะเห็นได้ว่าเมื่อใช้ความเข้มข้นต่ําสุด การสกัดด้วยตัวทําละลายทั้ง 3 

ชนิด สามารถทําให้เหาตายได้มากกว่าร้อยละ 60 ดังนั้นจากผลการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเหาเบื้องต้น จึงได้ทําการ
คัดเลือกสารสกัดเฮกเซนที่ความเข้มข้น 0.025 ppm เพื่อผสมลงในตํารับครีม และสารสกัดเอทานอลคัดเลือกที่ความเข้มข้น 0.1 

ppm เนื่องจากท่ีความเข้มข้น 0.025 ppm ประสิทธิภาพการฆ่าเหาของใบยอบ้านให้ร้อยละการตายที่น้อยกว่ายอปุาและมีค่าต่ํา
กว่าร้อยละ 60 ดังนั้นจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในการผสมลงในตํารับครีมเป็น 0.1 ppm  ส่วนสารสกัดน้ําทุกความเข้มข้นถึงแม้ว่า
จะให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเหาที่สูงเมื่อเป็นสารสกัดหยาบ แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ครีมเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทน้ํามันเป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นสารสกัดน้ําจากใบยอบ้านและใบยอปุาจึงอาจไม่เหมาะสมกับการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ แต่อาจจะ
เหมาะกับผลิตภัณฑ์ประเภทสเปรย์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตํารับเป็นสารที่มีขั้วมาก ๆ เนื่องจากสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการกําจัดเหา
ละลายอยู่ในส่วนที่มีขั้วสูง เช่น ตัวทําละลายน้ํา เมื่อนํามาทําครีมส่วนของสารสกัดน้ําจะไม่สามารถละลายออกมาในวัฎภาค
น้ํามันได้ จึงอาจเป็นสาเหตุทําให้ประสทิธิภาพลดลงได ้ดังนั้นจึงไม่ได้นําสารสกัดส่วนน้ีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทครีมหมักผม 

ดังภาพท่ี 2 และ 3 

 

ภาพที่ 2  ร้อยละการตายของเหาเมื่อทดสอบด้วยสารสกดัใบยอปุาในตัวทําละลายแตล่ะชนิดที่ความเข้มข้นต่างกัน 
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ภาพที่ 3  ร้อยละการตายของเหาเมื่อทดสอบด้วยสารสกดัใบยอบ้านในตัวทําละลายแตล่ะชนิดที่ความเข้มข้นต่างกัน 

 

6.3. ผลการตรวจสอบหากลุ่มสารสําคัญทางพฤกษเคมีเบื้องต้น การตรวจสอบหากลุ่มสารสําคัญทางพฤกษเคมี
เบื้องต้น ผลการทดสอบดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1  การตรวจหาองค์ประกอบทางเคมีกลุ่มสารออกฤทธ์ิเบื้องต้น 

ที ่ สารสกัด 

ยอป่า ยอบ้าน 
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1  Acetone + + + + - + + + + - 

2  Ethanol + + + + - + + + + - 
3  Hexane + + + + - - + - + - 
4  Water + - - + - - - - + - 

 
 จากตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีกลุ่มสารออกฤทธิ์เบื้องต้น ปรากฏผลดังนี้ 

     1) ผลการทดสอบสารกลุ่มแอลคาลอยด์ พบว่า ทั้งยอปุาและยอบ้านที่นํามาสกัดด้วยตัวทําละลายแอซิโตน 
และเอทานอล มีสารกลุ่มแอลคาลอยด์เป็นองค์ประกอบ ในขณะที่หากสกัดด้วยตัวทําละลายเฮกเซนจะพบสารกลุ่มแอลคา
ลอยด์เพียงในใบยอปุาเท่านั้น 
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 2) ผลการทดสอบสารกลุ่มฟลาโวนอยด์  พบว่า สารสกัดจากใบยอปุาและใบยอบ้านทุกชนิดมีสาร
กลุ ่มฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ โดยที่สารสกัดเฮกเซนจากใบยอปุาและใบยอบ้าน เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ชนิด 
Flavones, Flavonol, Xanthone ที่ให้สีเหลืองกับน้ํายาทดสอบ ส่วนสารสกัดน้ํา, แอซิโตน และเอทานอล จากทั้งใบยอ
ปุาและใบยอบ้าน เป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ชนิด Flavononols เป็นองค์ประกอบ ซึ่งใหส้ีส้มน้ําตาลกับนํ้ายาทดสอบ  

 3) ผลการทดสอบสารกลุ่มแอนทราควิโนน พบว่า สารสกัดจากยอปุาและยอบ้านเมื่อสกัดด้วยตัวทําละลาย 
4 ชนิด คือ น้ํา, เฮกเซน, แอซิโตน และเอทานอล โดยการสังเกตสีที่เกิดจากการเติมร้อยละ 10 ของแอมโมเนีย (ช้ันล่าง) หาก
พบสารกลุ่มแอนทราควิโนนจะปรากฏสีชมพูกุหลาบ ชมพูแดง หรือม่วง ผลปรากฏว่าสารสกัดทั้งหมดไม่พบสารกลุ่ม
แอนทราควิโนนเป็นองค์ประกอบ   

6.4 ผลการทดสอบประสิทธิภาพในการกําจัดเหาของผลิตภัณฑ์ จากการทดสอบประสิทธิภาพสารสกัดหยาบแต่ละ
ชนิดของใบยอปุาและใบยอบ้านได้ทําการคัดเลือกความเข้มข้นที่เหมาะสมเพื่อนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกําจัดเหา โดย
จากผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ครีมที่ผสมสารสกัดใบยอปุาและใบยอบ้านที่สกัดด้วยตัวทําละลายเอทานอล และเฮกเซน 
เปรียบเทียบกับครีมธรรมดา และยากําจัดเหา เบนซิลเบนโซเอท พบว่า ยาฆ่าเหาสามารถกําจัดเหาได้ร้อยละ 100 ในขณะที่
ครีมผสมสารสกัดเฮกเซนที่ความเข้มข้น 0.025 ppm พบว่า M1-H (ครีมผสมสารสกัดเฮกเซนจากใบยอปุา) สามารถกําจัดเหา
ได้มากกว่า M2-H (ครีมผสมสารสกัดเฮกเซนจากใบยอบ้าน) ให้ค่าร้อยละการตายเท่ากับ 63.3 ± 5.8 ในขณะเดียวกันที่ความ
เข้มข้น 0.1 ppm ครีม M1-E (ครีมผสมสารสกัดเอทานอลจากใบยอปุา) สามารถกําจัดเหาได้มากกว่า M2-E (ครีมผสมสาร
สกัดเอทานอลจากใบยอบ้าน) ให้ค่าร้อยละการตายเท่ากับ 83.3 ± 20.8 ดังตารางที่ 2 ส่วนครีมธรรมดาไม่ผสมสารสกัดไม่มีผล
ต่อการตายของเหา  
 

ตารางที่ 2  ผลการทดสอบประสิทธิภาพของครีมฆ่าเหาที่ผสมสารสกัดจากใบยอปุาและใบยอบ้านเปรียบเทียบกับครีม 

   ที่ไม่ได้ผสมสารสกัด และยาฆ่าเหา (เบนซิลเบนโซเอท) 
ครีมที่ 

ทดสอบ 
ความเข้มขน้ของ 

สารสกัด (ppm) 
ร้อยละการตายของเหา (% death) ในเวลา 180 นาที 

เร่ิมต้น คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 
ค่าเฉลี่ยร้อยละการตาย

ของเหา (%) ± SD 

B - 100 100 100 100 100.0 ± 0.0 

C - 100 0 0 0 0.0 ± 0.0 

M1-E 0.1 100 60 90 100 83.3 ± 20.8 

M2-E 0.1 100 70 70 30 56.7 ± 23.1 

M1-H 0.025 100 70 60 60 63.3 ± 5.8 

M2-H 0.025 100 50 50 60 53.3 ± 5.8 

หมายเหตุ :  
B (ยาฆ่าเหาเบนซิลเบนโซเอท), C (ครีมธรรมดาไม่ผสมสารสกัด), M1-E (ครีมผสมสารสกัดเอทานอลจากใบยอปุา), 

M2-E (ครีมผสมสารสกัดเอทานอลจากใบยอบ้าน), M1-H (ครีมผสมสารสกัดเฮกเซนจากใบยอปุา) และM2-H (ครีมผสมสาร
สกัดเฮกเซนจากใบยอบ้าน)   
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการฆ่าเหาของสารสกัดใบยอบ้านและใบยอปุาในแต่ละตัวทําละลาย พบว่า สาร
สกัดน้ํา, เฮกเซน และเอทานอลให้ผลการฆา่เหาได้ดมีากกว่ารอ้ยละ 60  โดยที่สารสกัดน้ําจากใบยอท้ัง 2 ชนิด ทุกความเข้มข้น
สามารถทําให้เหาตายภายในเวลา 180 นาที คิดเป็นร้อยละ 100 แต่เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมหมักผมในการกําจัด
เหา หากใช้สารสกัดน้ําอาจจะไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเลือกเฉพาะสารสกัดเฮกเซน และเอทานอล  มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ครีม
โดยใส่สารสกัดที่ความเข้มข้นเท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวทําละลายชนิดเดียวกันแล้วจะพบว่าใบยอปุานั้นสามารถฆ่าเหา
ได้ดีกว่าใบยอบ้าน โดยที่จากการตรวจกลุ่มสารเบื้องต้น พบว่า สารสกัดเอทานอลจากใบยอบ้านและใบยอปุา รวมถึงสาร
สกัดเฮกเซนจากใบยอปุามีสารกลุ่มแอลคาลอยด์และฟลาโวนอยด์เป็นองค์ประกอบ แต่สารสกัดเฮกเซนจากใบยอบ้านจะพบเพียง
สารกลุ่มฟลาโวนอยด์เท่านั้น ดังนั้นสารสําคัญที่ออกฤทธ์ิในการกําจัดเหาจึงอาจจะเป็นสารในกลุ่มดังกล่าวนี้   
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยนี้สามารถคัดเลือกตัวทําละลายท่ีเหมาะสมเพื่อสกัดสารสาํคัญออกฤทธิ์และนําไปพัฒนาเป็นผลติภณัฑ์
ครีมกําจัดเหา หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ ท่ีสามารถกําจัดเหาได้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาหาโครงสร้างสารสําคัญออกฤทธิ์ท่ีแน่นอนในลําดับถัดไป และทดลองใช้ผลิตภัณฑ์จริงในมนุษย์ 
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ผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม 
 Gel Products Antioxidant Extracted from Lysiphyllum winitii (Craib) de Wit 

 
อ.เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ*์  ตรองหทัย นาคแพน** อ.สุคันธา กล่อมเกลี้ยง**  อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ*่**  

อ.อาวุธ หงษ์ศิริ* ดร.อัจฉรา แก้วน้อย*** 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดเปลือกต้นอรพิม (Lysiophyllum winitii (Craib) de 
Wit) โดยนําเปลือกต้นอรพิมมาสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ 3 ชนิด คือ เอทานอล นํ้า และเฮกเซน จากนั้นนํามาวิเคราะห์หา
ค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี DPPH assay โดยใช้กรดแอสคลอบิก (Ascorbic acid) ที่ความเข้มข้น 10 ppm เป็น
สารมาตรฐาน ผลพบว่าท่ีความเข้มข้น 1,000 ppm ของสารสกัด มีเพียงสารสกัดเอทานอลที่มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ
สูงกว่าสารมาตรฐานเท่ากับ 93.295 ± 0.008 ขณะที่สารสกัดน้ําและสารสกัดเฮกเซนมีค่าเท่ากับ 91.245 ± 0.16 และ 
67.638 ± 1.38 ตามลําดับ และการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี FRAP assay พบว่าสารสกัดด้วยน้ํา แสดงฤทธิ์
การต้านอนุมูลสูงสุด โดยสารสกัดจากน้ําให้ค่า FRAP value มากที่สุด เท่ากับ 0.648 ± 0.051 mM จากนั้นจึงเลือกสารสกัด
เอทานอล และน้ํามาพัฒนาตํารับเจล เพราะมีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าร้อยละ 90 และนํามาทดสอบความคงตัว
โดยวิธี Heating Cooling cycle เป็นเวลา 6 รอบ ผลพบว่าตํารับ F4 ที่มีสารสกัดอรพิมด้วยน้ํา มีความคงตัวทางกายภาพสูง
ที่สุด และมีความคงตัวทางเคมีโดยพิจารณาจากค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ คงเหลือเท่ากับ 11.75     

 ค าส าคัญ: อรพิม คิ้วนาง เจลอรพิม 
 

Abstract 
 

The purpose of this research was to development gel products from the Bark of Orapim. 
(Lysiophyllum winitii (Craib) de Wit). By using three organic solvents; ethanol, DI water and hexane. Then 
analysis percent radical scavenging with DPPH assay by using Ascorbic acid at 10 ppm. As the standard 
substance. The results showed that at the concentration 1,000 ppm of the extracted only ethanol extracts 
with % radical scavenging were 93.295 ± 0.008 higher than the standard substance while the DI water 
extracts and hexane extract were equal. 91.245 ± 0.16 and 67.638 ± 1.38 respectively and water extracts 
had antioxidant activites calculated in FRAP value 0.648 ± 0.051 mM by FRAP assay.So choose ethanol 
extract. And the gel developed gel. Because the percent radical scavenging value is higher than 90% and 
tested for stability by the Heating cooling cycle method for 6 cycles. The result is that F4 formulated with  
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DI water extract. Has the highest physical stability. The chemical % radical scavenging value was 22.21 ± 
0.018, the lowest decrease of 11.75% and the total phenolic compound remind 0.05 mg GAE/mg of 
sample extracts. 

Key words: Oraphim, Khio Nang, Gel From Orapim 

 

บทน า 
 จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลพันธุกรรมพืชบริเวณภูเขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสุพรรณบุรี พบราษฎร
ผู้สูงอายุมีการใช้ประโยชน์จากเครื่องยาที่รู้จักกันในนามเปลือกไม้ หรือเปลือกไม้อรพิม เพื่อใช้รักษาอาการท้ องเสีย และยังมี
ความนิยมใช้เพื่อกินกับหมากแทนเปลือกสีเสียด เพราะมีรสฝาด และเมื่อเคี้ยวนานๆ จะมีรสฝาดหวาน มีช่ือวิทยาศาสตร์เดิม 
[Bauhinia winitii Craib]  และย้ายมาเป็นพืชสกุล Lysiphyllum และยังคงอยู่ในวงศ์ Fabaceae – Caesalpinoideae โดย
พบพืชสกุล Lysiphyllum ในประเทศไทยมีอยู่ 3 ชนิด คือ แสลงพัน [L. Binatum (Blanco) de Wit], ขยัน หรือย่านางแดง 
[L.strychnifolium (Craib) A. Schmitz] และอรพิม [L. winitii (Craib) de Wit] (สํานักหอพรรณไม้, 2557) ซึ่งอรพิมเป็นพืช
ถิ่นเดียว (endermic plant) พบมีการกระจายตัวของประชากรอยู่เฉพาะประเทศไทย บริเวณภาคกลาง และภาคตะวันตกของ
ไทย ส่วนของเปลือกต้น มีสรรพคุณแก้ท้องเสีย โดยมีรายงานการวิจัยว่าสามารถยับยั้งเอนไซม์ HIV-1 reverse transcriptase 
(คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 ; ธวัชชัย สันติสุข, 2548) และพบว่าพืชสกุลชงโค (Bauhinia) ส่วนใหญ่ มีสาร
ทุติยภูมิ คือ สารฟลาโวนอยด์ (flavonoids) เป็นองค์ประกอบหลักที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด และฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ (ระวีวรรณ แก้วอมตวงศ์, 2551)  

ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีเข้าสูก่ารเป็นสังคมผู้สงูอายุ (Aging Society) และคาดว่าจะเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Aged Society) ใน พ.ศ.2565 ซึ่งใช้เวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งนับว่าเร็วมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่นๆ ถือว่าเป็นความเสี่ยงของประเทศโดยเฉพาะด้านงบประมาณ เศรษฐกิจ และสังคม ที่จะประสบปัญหาในเรื่อง
รายจ่ายด้านสุขภาพเฉกเช่นประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ในการนี้หากมีการวางแผน หรือมีฐานความเข้มแข็งของสังคมที่มี
ภูมิคุ้มกัน เราก็สามารถใช้ความเสี่ยงให้เป็นหนึ่งในโอกาสที่จะพัฒนาประเทศ เมื่อประชากรเข้าสู่วัยชราเพื่อเตรียมพร้อม
รับเข้าสู่การได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมของสุขภาวะของคนในประเทศ (สรุปสารสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11, 2555) ปัจจุบันคนช่วงวัยทํางานให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพองค์
รวมให้สมดุล และให้ความสําคัญกับการชะลอวัย เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของวัย โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ลดริ้ว
รอยต่างๆ ที่เกิดจากความเสื่อมของสภาพผิวหนัง  (Skin aging) จากอนุมูลอิสระ (Free radical) ซึ่งเป็นสาเหตุของการ
เสื่อมสภาพผิว อันเกิด 2 ปัจจัยสําคัญ คือ ปัจจัยภายใน (Intrinsic Aging) และปัจจัยภายนอก (Extrinsic Aging) ร่างกาย 
ล้วนแล้วส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของผิวทั้งสิ้น  ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เลือกผลิตภัณฑ์ประอรผิว (moisturizing products)  
โดยคํานึงถึงความปลอดภัย จึงนิยมใช้สารต้านอนุมูลอิสระ (Antifree radical) จากธรรมชาติ ดังนั้นคณะผู้วิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดอรพิม ในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และพัฒนาภูมิความรู้ของประเทศให้มีความมั่นคงทางยาบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่เฉพาะภายในประเทศ จะต้องมีการสนับสนุน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกิดความคงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป 
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วัตถุประสงคข์องการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาปริมาณวิเคราะห์ของสารต้านอนุมูลอิสระในพืชสมุนไพร โดยวิธี DPPH assay และ FRAP assay 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดเปลือกต้นอรพิม (L. winitii (Craib) de Wit) ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี 

DPPH assay  
3. ศึกษาความคงตัวทางกายภาพและความคงตัวทางเคมี โดยพิจารณาจากความเป็น กรด -ด่าง, ความหนืด, สี, 

กลิ่น, ปริมาณสาร antioxidant โดยวิธี DPPH assay  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. สกัดสารส่วนเปลือกไม้อรพิมด้วยน้ า, เอทานอล (ethanol) และเฮกเซน (hexane) 

1.1 เก็บตัวอย่างเปลือกต้นอรพิมด้วยการลอกเปลือกออกมาจากส่วนเถาแก่ จากอําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 – สิงหาคม 2559 จากนั้นนํามาอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส จนเปลือกต้นอรพิมแห้งสนิท 

1.2 ลดขนาดด้วยการสับ และบดหยาบๆ จะได้ผงอรพิมหยาบ ไว้สําหรับการสกัดด้วยวิธีดังน้ี 
1.2.1 การสกัดด้วยวิธีการหมัก (maceration) นําผงอรพิมมาช่ังน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนักที่แน่นอน 

จากนั้นนํามาสกัดด้วยวิธีการหมัก (maceration) โดยสกัดด้วยตัวทําละลาย  2 ชนิด คือ เอทานอล (ethanol) ความเข้มข้น
ร้อยละ 95 และเฮกเซน (Hexane)  ในอัตราส่วนระหว่างผงอรพิมต่อตัวทําละลาย เท่ากับ 1: 6 เขย่าเป็นระยะๆ ตั้งทิ้งไว้ในที่
มืดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนํามากรอง และนําสารสกัดที่กรองได้ไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหย
แห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบที่แห้งเพื่อสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ในลําดับต่อไป 

1.2.2 การสกัดด้วยวิธีการต้ม (decoction) นําผงอรพิมมาช่ังน้ําหนัก และบันทึกน้ําหนักที่แน่นอน จากนั้น
นํามาสกัดด้วยวิธีการต้ม (decoction) โดยต้มให้เดือดด้วยน้ํา ในอัตราส่วนระหว่างผงอรพิมต่อตัวทําละลาย เท่ากับ 1 : 6 
จากนั้นนํามากรอง และนําสารสกัดที่กรองได้ไประเหยตัวทําละลายออกด้วยเครื่องระเหยแห้งระบบสุญญากาศแบบหมุน 
(rotary evaporator) จะได้สารสกัดหยาบที่มีลักษณะเป็นของเหลวหนืด และนําไปทําให้แห้งด้วยเครื่องทําแห้งแบบแช่เยือก
แข็ง (Freeze Dryer) จนได้สารสกัดที่แห้งเพื่อสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ในลําดับต่อไป 

2. ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกไม้อรพิม  
2.1 วิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช (DPPH assay) การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธี DPPH  (2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl) assay โดยใช้ กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) เป็นสารมาตรฐาน เตรียมสารละลาย 
ethanolic DPPH radical ให้มีความเข้มข้น 2 มิลลิโมลาร์ และเตรียมสารละลายตัวอย่างเริ่มต้น (stock solution) ที่ความ
เข้มข้น 10,000 ppm โดยช่ังสารสกัดเปลือกไม้อรพิมมา  0.1 กรัม ละลายในเอทานอล (ethanol) 10 มิลลิลิตร จากนั้นเจือ
จางสารละลายให้มีความเข้มข้นในช่วง 100-1,000 ppm และเติม DPPH ลงไปในสารละลายแต่ละความเข้มข้น 6 มิลลิลิตร 
โดยเขย่าให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV - VIS spectroprotometer ทําการทดลองซ้ําตัวอย่างละ 3 ครั้ง คํานวณหาค่าร้อยละ
การต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) (ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ และคณะ,2556)  

2.2 วิธีรีดิวซ์เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ (FRAP assay)  การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันด้วยวิธีรีดิวซ์
เฟอร์ริกของสารต้านอนุมูลอิสระ (FRAP assay) โดยใช้สารละลาย 5 มิลลิโมลาร์ Ferrous sulfate เป็นสารมาตรฐาน โดยอุ่น
สารละลาย FRAP reagent เตรียมใหม่ๆ 3 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส กับน้ํา (DI water) 300 ไมโครลิตร และ
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สารมาตรฐาน Ferrous sulfate เข้มข้น 0.6000 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100ไมโครลิตร แล้วเขย่าให้เข้ากัน ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที 
และนําไปวัดที่ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตร โดยใช้เอทานอล (ethanol) เป็น Blank ทําการทดลองซ้ําตัวอย่างละ 3 ครั้ง 
เพื่อหาค่า FRAP value (ปรียนันท์ บัวสด,2549) 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เจลสารสกัดอรพิม โดยเลือกสารสกัดที่มีปริมาณร้อยละการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด (% radical 
scavenging) มาพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล  ซึ่งผลการทดลอง หลังทําการเจล และนําไปวิเคราะห์ผลผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล 
จากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาความคงตัวทางกายภาพและความคงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เจลก่อน และหลัง
การศึกษาสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) 

4. ศึกษาความคงตัวทางเคมีของผลิตภัณฑ์เจล โดยพิจารณาจากปริมาณร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% radical 
scavenging)  จากสารสกัดเปลือกต้นอรพิม ก่อน และหลังในสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle)  และ                
มีปริมาณร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) จากสารสกัดเปลือกต้นอรพิม ในก่อน และหลังสภาวะสลับ
ร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle)  

5. ศึกษาความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เจลของสารสกัดอรพิม ก่อน และหลังในสภาวะสลับร้อนสลับ
เย็น (Heating cooling cycle)  โดยพิจารณาจาก ความหนืด สี กลิ่น ค่าความเป็นกรด ด่าง ก่อน และหลังในสภาวะสลับ
ร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) โดยนําผลิตภัณฑ์เจลเก็บไว้ในอุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ 
45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 รอบ จํานวนท้ังสิ้น 6 รอบ  

5.1 ความเป็นกรด ด่าง คือ ศึกษาความเป็นกรด ด่าง ที่ต้องคงสภาพเพื่อไม่ให้ความเป็นกรด ด่าง อยู่ในช่วง
อันตรายต่อผิวหนังตลอดอายุการใช้งาน ในสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) จํานวนทั้งสิ้น 6 รอบ 

5.2 สี คือ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสีตลอดการศึกษาความคงตัวทางกายภาพที่เก็บในสภาวะสลับร้อนสลับ
เย็น (Heating cooling cycle) จํานวนทั้งสิ้น 6 รอบ 

5.3 กลิ่น คือ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของกลิ่นตลอดการศกึษาความคงตัวทางกายภาพในสภาวะสลับร้อนสลับ
เย็น (Heating cooling cycle) จํานวนทั้งสิ้น 6 รอบ 

5.4 ความหนืด คือเพ่ือศึกษาความหนืดตลอดการศึกษาความคงตัวทางกายภาพที่เก็บในสภาวะสลับร้อนสลับเย็น 
(Heating cooling cycle) จํานวนทั้งสิ้น 6 รอบ 

ซึ่ง ข้อ 5.2 , 5.3 และ 5.4 ใช้คะแนนเป็นตัวประเมินผลได้แก่ +3 หมายถึง ไม่มีเปลี่ยนแปลง +2 หมายถึง 
เปลี่ยนแปลงปานกลาง และ +1 หมายถึง เปลี่ยนแปลงมากที่สุด และมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ mean±standard 
deviation (X±S.D.) และใช้ paired t-test สําหรับดูความและใช้ independent t-test สําหรับสารต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดเปลือกไม้อรพิม กําหนดระดับนัยสําคัญที่ 0.05 เมื่อค่า p<0.05 ถือว่ามีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

สรุป และอภิปรายผล 
1. ผลการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเปลือกไม้อรพิม 

1.1 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ ามันหอมระเหยโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl 
radical scavenging capacity assay (DPPH assay) จากการนําสารสกัดจากเปลือกต้นอรพิม มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) โดยนําสารมาตรฐาน
กรดแอสครอบิก (Ascorbic acid)โดยนํามาวัดค่าการดูดกลืนแสงของที่ความยาวคลื่น  517 nm  ที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน ที่
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ช่วงความเข้มข้น 1-10 มิลลิกรัมต่อมิลลลิิตร และจากนั้นนํามาคํานวณหาค่า % radical ซึ่งผลการทดลองพบว่า ที่ความเข้มข้น 
1000 ppm มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) ของสารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ํา และสารสกัด
เฮกเซน เท่ากับ 93.295 ± 0.08, 91.245 ± 0.16 และ 67.639 ± 1.38 ตามลําดับ โดยในความเข้มข้น 1000 ppm ของสาร
สกัดเอทานอลมีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% radical scavenging) สูงกว่าสารมาตรฐานที่ความเข้มข้น 10 ppm แต่
อย่างไรก็ดีพบว่าสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ําที่ความเข้มข้น 1000 ppm มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% radical 
scavenging) และมากกว่าร้อยละ 90 ในงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ํามาที่มีปริมาณร้อยละการ
ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด และรองลงมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เจล 

1.2 ผลการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี FRAP assay จากการนําสารสกัดจากเปลือกต้นอรพิม 
มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี FRAP assay โดยทําการวิเคราะห์หาช่วงความเข้มข้นท่ีเหมาะสมต่อวิธีวิเคราะห์นี้ โดย
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน FeSO4 ที่ช่วงความเข้มข้น 0.039 -1.25 mM นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น  
595 นาโนเมตร จากนั้นนําค่าการดูดกลืนแสงดังกล่าวมาสร้างกราฟมาตรฐานกับความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน  
FeSO4 เพื่อใช้ในการเทียบหาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระ โดยรายงานผลเป็นค่า FRAP value 

 
ภาพที่ 1    แสดงกราฟมาตรฐานของ FeSO

4
 

 

ซึ่งผลแสดงการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดอรพิม ท่ีสกัดด้วยตัวทําละลาย 3  ชนิด คือ น้ํา เอทานอล   เฮกเซน มา
ทําการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี FRAP assay พบว่า  สารสกัดจากน้ํา แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลมากที่สุดโดย 
สารสกัดจากน้ําให้ค่า FRAP value มากที่สุด เท่ากับ 0.648 ± 0.051 mM รองลงมา คือ สารสกัดเอทานอล และ เฮกเซน คือ 
มีค่า FRAP value เท่ากับ 0.594 ± 0.086 และ 0.069 ± 0.015 ตามลําดับ 

1.3 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และผลการศึกษาความคงตัวทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์เจล ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และผลการศึกษาความคงตัวทางเคมีของ
ผลิตภัณฑ์เจล จากผลการคํานวณหาค่า ร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) ของสกัดสารสกัดอรพิมด้วยน้ํา 
เอทานอล และ เฮกเซนที่ช่วงความเข้มข้น 100-1000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร พบว่า เอทานอลมีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสาร
มาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 100-1000 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร , น้ํา มีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารมาตรฐานในช่วงความ
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เข้มข้น 100-800 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ เฮกเซนมีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสารมาตรฐานในช่วงความเข้มข้น 100-200 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จึงเลือกนําสารสกัด เอทานอล และ น้ํามาพัฒนาเป็น formulation ต่อไป และนํามาทดสอบฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ โดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) โดยใช้กรด
แอสคลอบิก (Ascorbic acid) เป็นตัวช่วยต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในตํารับ โดยทําการศึกษาความคงตัวทางเคมีก่อน และหลัง
การเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ 45 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 รอบ จํานวนทั้งสิ้น 6 รอบ โดยพิจารณาจากค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% 
radical scavenging) และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด (Total phenolic Compounds) ซึ่งผลการทดลองพบว่า 
Formulation F1 ก่อนการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% 
radical scavenging)มากที่สุด คือ      71.54 ± 0.002  หลังการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) 
พบว่า Formulation F3  มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% radical scavenging) มากที่สุด คือ 47.50 ± 0.017 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบค่า ก่อน และหลังการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) พบว่า Formulation F4 มีค่า
ร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ(% radical scavenging)  

1.4 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาความคงตัวทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์เจล จากการเลือกสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ํามาที่มีปริมาณร้อยละการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด และรองลงมา
พัฒนาผลิตภัณฑ์เจล เพื่อศึกษาความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เจล โดยทําการทดสอบทางกายภาพก่อน และหลังการ
เริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) ในอุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง และ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 รอบ จํานวนท้ังสิ้น 6 รอบ โดยพิจารณาจาก ความหนืด สี กลิ่น ค่าความเป็นกรด ด่าง 
ได้ผลตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เจล 

formulation 
ก่อนการเร่ิมต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น หลังการเร่ิมต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น 

กรด-ด่าง สี กลิ่น ความหนืด กรด-ด่าง สี กลิ่น ความหนืด 
Base 6 +3 +3 +3 6 +2 +3 +2 
F1 5 +3 +3 +3 5 +2 +3 +1 

F2 6 +3 +3 +3 6 +2 +3 +3 
F3 5 +3 +3 +3 5 +2 +3 +1 

F4 6 +3 +3 +3 6 +2 +3 +3 
F5 6 +3 +3 +3 6 +2 +3 +2 

หมายเหตุ : +3 หมายถึง ไม่มีเปลีย่นแปลง,  +2 หมายถึง เปลี่ยนแปลงปานกลาง, +1 หมายถึง เปลีย่นแปลงมากท่ีสดุ 
 

จากตารางที่ 5 ผลการทดลองการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมต้านอนุมูลอิสระ และศึกษาความคงตัวทาง
กายภาพของผลิตภัณฑ์เจล พบว่า Formulation F4 มีความคงตัวทางกายภาพสูงสุด  โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงที่
มีความปลอดภัยต่อผิวหนัง และมีค่ากลิ่น และความหนืดไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่พบว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
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 ดังนั้นผลการสกัดเปลือกต้นของอรพิม (Lysiophyllum winitii (Craib) de Wit) ด้วยน้ํา เอทานอล พบว่า 
มีสีน้ําตาลอมส้ม และเฮกเซน มีลักษณะข้นหนืดอมเขียวขี้ม้า สารสกัดสามารถละลายได้ดใีนเอทานอล และน้ํา จึงนําสารสกัดที่
ได้มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ที่ความเข้มข้นต่างๆกัน ที่ช่วงความเข้มข้น 100-1000 ppmโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-
picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) โดยใช้กรดแอสคลอบิก (ascorbic acid) ที่ช่วงความ
เข้มข้น 1-10 ppm เป็นสารมาตรฐาน และจากนั้นนํามาคํานวณหาค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) 
ของสารสกัดเอทานอล สารสกัดน้ํา และสารสกัดเฮกเซน เท่ากับ 93.295 ± 0.08, 91.245 ± 0.16 และ 67.639 ± 1.38 
ตามลําดับ โดยในความเข้มข้น 1,000 ppm ของสารสกัดเอทานอลมีค่า % radical scavenging สูงกว่าสารมาตรฐานที่ความ
เข้มข้น 10 ppm เท่ากับ 93.139 ± 0.05 แต่อย่างไรก็ดีพบว่าสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ําที่ความเข้มข้น 1,000 ppm 
มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) มากกว่าร้อยละ 90 และจากการหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด (Total phenolic Compounds) พบว่าสารสกัดเอทานอลมีค่า Total phenolic Compounds สูงที่สุดคือ 0.77    
± 0.01  mg GAE/mg ของสารสกัดตัวอย่าง รองลงมาคือ สารสกัดน้ํามีค่า 0.61 ± 0.03 mg GAE/mg ของสารสกัดตัวอย่าง 
และสารสกัดจากเฮกเซนมีค่าน้อยที่สุดคือ 0.15 ± 0.02 mg GAE/mg ของสารสกัดตัวอย่าง  จากการนําสารสกัดจากเปลือก
ต้นอรพิม มาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย วิธี FRAP assay โดยทําการวิเคราะห์หาช่วงความเข้มข้นที่เหมาะสมต่อวิธี
วิเคราะห์นี้ โดยการเตรียมสารละลายมาตรฐาน FeSO4 ที่ช่วงความเข้มข้น 0.039 -1.25 mM นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น  595 นาโนเมตร จากนั้นนําค่าการดูดกลืนแสงดังกล่าวมาสร้างกราฟมาตรฐานกับความเข้มข้นของสารละลาย
มาตรฐาน  FeSO4 เพื่อใช้ในการเทียบหาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระ โดยรายงานผลเป็นค่า FRAP value การต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัดอรพิม ที่สกัดด้วยตัวทําละลาย 3  ชนิด คือ น้ํา เอทานอล   เฮกเซน มาทําการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ โดยวิธ ีFRAP assay พบว่า  สารสกัดจากน้ํา แสดงฤทธิ์การต้านอนุมูลมากที่สุดโดย สารสกัดจากน้ําให้ค่า FRAP value 
มากที่สุด เท่ากับ 0.648 ± 0.051 mM รองลงมา คือ สารสกัดเอทานอล และ เฮกเซน คือ มีค่า FRAP value เท่ากับ 0.594 ± 
0.086 และ 0.069 ± 0.015 ตามลําดับ 
  ในงานวิจัยครั้งนี้จึงเลือกสารสกัดเอทานอล และสารสกัดน้ํามาที่มีปริมาณร้อยละมากกว่าร้อยละ 90 มาเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เจล และนําผลิตภัณฑ์เจลจากสารสกัดอรพิมด้วยตัวทําละลายที่ต่างกัน นํามาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ โดยวิธี 
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical scavenging capacity assay (DPPH assay) โดยใช้กรดแอสคลอบิก (Ascorbic 
acid) เป็นตัวช่วยเสริมฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ และช่วยเป็นตัวต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในบางตํารับ โดยทําการศึกษาความ
คงตัวทางเคมีก่อน และหลังการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) ในอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24 ช่ัวโมง และ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง คิดเป็น 1 รอบ จํานวนท้ังสิ้น 6 รอบ โดยพิจารณาจากค่าร้อยละ
การต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) ในสภาวะก่อนและหลังการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling 
cycle) พร้อมศึกษาความคงตัวทางกายภาพของผลิตภัณฑ์เจล จากผลการทดลองพบว่า Formulation F1 ที่มีแต่กรด
แอสคลอบิก (Ascorbic acid) เป็นตัวช่วยเสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในตํารับ ก่อนการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น 

(Heating cooling cycle) มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ (% radical scavenging) มากที่สุด คือ 71.54 0.002 หลังการ
เริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น (Heating cooling cycle) พบว่า Formulation F3 ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดเปลือกต้น
อรพิมจากเอทานอลและมีกรดแอสคลอบิก (Ascorbic acid) เป็นตัวช่วยเสริมฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในตํารับ มีค่า% radical 

scavenging คงเหลือมากท่ีสุด คือ 47.50  0.017 แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าก่อน และหลังการเริ่มต้นสภาวะสลับร้อนสลับเย็น 
(Heating cooling cycle) พบว่า Formulation F4 มีส่วนประกอบของสารสกัดอรพิมจากน้ํา มีค่าร้อยละการต้านอนุมูลอิสระ 
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(% radical scavenging) คงเหลือ 22.21 0.018 ซึ่งลดลงน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ เท่ากับ 11.75 และ ความคงตัวทาง
กายภาพพบว่า Formulation F4 มีความคงตัวทางกายภาพสูงสุด โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วงที่มีความปลอดภัยต่อ
ผิวหนัง และมีค่ากลิ่น และความหนืดไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่พบว่าสีมีการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
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การควบคุมมาตรฐานสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่ ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
ตามต ารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

Quality Control of Centella asiatica (L.) Urb. from Huai Duan District, Dontum Prefecture,  
Nakhon Pathom Province According to the Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 
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บทคัดย่อ 
 

การตรวจเอกลักษณ์สมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่พื้นที่ตําบลห้วยด้วน  อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมตามตํารา
มาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยผลการตรวจสอบ พบว่า ลักษณะเด่นทางจุลทรรศน์ของบัวบก epidermis showing stoma, 
vascular bundle and rosette aggregate crystals, unicellular trachoma, scalarform and pitted vessels และ 
collenchymas ผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีพบสารกลุ่มฟีโนลิกและไตรเทอร์ปีนไกลโคไซค์ เมื่อทําการทดสอบด้วยวิธี
เทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี พบสาร asiaticoside และ asiatic acid ตรงตําแหน่งที่ 4,5 มีค่า hRf เท่ากับ 30.909, 
58.182 ตามลําดับ ผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์และกายภาพ พบปริมาณสิ่งแปลกปลอมน้อยกว่า 2.00 โดย
น้ําหนัก ความช้ืนอยู่ที่ช่วงร้อยละ 6.980±0.517 ถึง 11.997±1.253 โดยน้ําหนัก เถ้ารวมอยู่ที่ช่วงร้อยละ 7.343±4.623 ถึง 
9.821±1.812 โดยน้ําหนัก และเถ้าที่ไม่ละลายในกรดร้อยละ 0.416±0.076  ถึง 0.533±0.160  โดยน้ําหนัก ปริมาณสารสกัด
ด้วยเอทานอลความเข้มข้นร้อยละ 95 และปริมาณสารสกัดด้วยน้ํามีค่าอยู่ที่ช่วง17.266±0.378 ถึง 17.666±2.470 และ 
32.233±1.594 ถึง 34.600±2.773 โดยน้ําหนักแห้ง ตามลําดับ จากผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ พบว่า สมุนไพรบัวบกที่ปลูก
ในเขตพื้นท่ีตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมเป็นไปตามข้อกําหนดมาตรฐานสมุนไพรบัวบกตาม Supplement 
to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004  

ค าส าคัญ: บัวบก ไตรเทอร์ปีนไกลโคไซค ์ตําบลห้วยด้วน 
 

Abstract 
 

   Identification of Centella asiatica (L.) Urb. Cultured in Huai Duan District, Dontum Prefecture, 
Nakhon Pathom Province according to the Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 was 
performed. The microscopic characteristics of the herb revealed epidermis showing stoma, vascular 
bundle and rosette aggregate crystals, unicellular trachoma, scalarform and pitted vessels and 
collenchymas. Chemical Identification found that Phenolic and triterpene glycoside were found in 
Centella asiatica (L.) Urb. Extract determined by thin-layer chromatography technique showed asiaticoside  
 

*นักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
***อาจารย์ประจําสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฎับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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and asiatic acid at 4 th and 5 th position which possessed hRf as 30.909 and 58.182. respectively. The 
Identification of chemical and physical properties of Centella asiatica (L.) Urb. Found that the quantity of 
foreigh matter was less than 2.00% by weight, moistuer content was in the range of 6.980 ± 0.517% to 
11.997± 1.253% by weight, total ash was in the range of 7.343 ± 4.623% to 9.821 ± 1.812% by weight and 
acid-insoluble ash was in the range of  0.416± 0.076% to 0.533 ± 0.160% by weight. The % yield of extract 
with 95% ethanol and water were 17.666± 2.470 to 17.266 ± 0.378 and 34.600 ± 2.773 and 32.233 ± 1.594 
by dry weight respectively. The Identification of Centella asiatica (L.) Urb. Cultured in Huai Duan District, 
Dontum Prefecture, Nakhon Pathom Province found to comply with the requirements in the herbal 
Centella asiatica (L.) Urb.. of Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004. 

Key words: Centella asiatica (L.) Urb., Triterpene glycoside, Huai Duan District 
 

บทน า 
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช ปัจจุบัน

กระแสการดูแลสุขภาพกําลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมทําให้เกิดโรคระบาดที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จนเกิดปัญหาการดื้อยาตามมา อีกทั้งโรคบางชนิดก็ยังไม่มียาแผน
ปัจจุบันที่มีสรรพคุณในการรักษาให้หายขาดได้ สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้งประเทศไทย
นับเป็นแหล่งกําเนิดของสมุนไพรที่ทรงคุณค่า มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ มากมาย นอกจากนี้สมุนไพรไทยยังเป็นสินค้า
ส่งออกท่ีนํารายได้เข้าประเทศปีละกว่า 1,000 ล้านบาท รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้
ได้คุณภาพตาม มาตรฐานสากล โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่ง 
เอเชีย (Medical Hub) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทําตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) 
เล่มที ่1 เล่มที ่2 มีการกําหนดคุณลักษณะมาตรฐานของสมุนไพร  ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเภสัชเวท การ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี และการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  

ในปัจจุบันมีการใช้บัวบกอย่างแพร่หลายเป็นที่ต้องการของตลาดและบริษัทผลิตยา แผนโบราณ มีผลิตภัณฑ์จํานวน
มาก บัวบก หรือ ผักหนอก ช่ือวิทยาศาสตร์ Centella asiatical (L.) Urb. อยู่ในวงศ์ Umbelliferae  (Apiaceae ) 
(สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2550)  เป็นพืชล้มลุก มักขึ้นตามที่ช้ืนแฉะ ลําต้นเลื้อยไปตามพื้นดิน  แตกรากฝอย
ตามข้อ (พัฒนา นรมาศ, 2541) เป็นสมุนไพรที่ปลูกง่ายและดูแลง่าย บัวบกใช้บริโภคสดๆ เป็นอาหารโดยทานกับหมี่กรอบ 
ก๋วยเตี๋ยว ผัดไทย ฯลฯ น้ําคั้นจากใบใช้ทําเครื่องดื่มสมุนไพร บัวบกมีสรรพคุณทางยา คือ แก้ร้อนในกระหายน้ํา ช่วยบํารุง
สมอง เนื่องจากบัวบกมีปริมาณ วิตามินบี 1 หรือ Thiamine  ปริมาณสูงกว่าผักหลายๆชนิด บัวบกช่วยบํารุงหัวใจ ลดความดัน
โลหิตสูง สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง  บํารุงผิวพรรณ รักษาแผลสดแผลอักเสบ มีหนอง ดับพิษไข้ แก้ปวดท้อง รักษาอาการเป็น
บิด ดีซ่าน แก้อาเจียนเป็นเลือด รักษาอาการตาแดง แก้เจ็บคอ  ช่วยขับปัสสาวะ รักษากามโรค โรคเรื้อน แก้อาการอ่อนเพลีย 
และปูองกันมะเร็งได้  ในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2554 มีการบรรจุสมุนไพรบัวบก เป็นส่วนประกอบของตํารับยาแคปซูล
บัวบก แก้ไข้ แก้ร้อน และยาชง และยาครีมบัวบกรักษากลุ่มอาการของระบบผิวหนัง  สําหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข โดยมีรายงานว่าสารสกัดของบัวบกมีสารกลุ่ม triterpene เช่น asiatic acid และ madecassic acid และอนุพันธ์
ของ triterpene ester เช่น asiaticoside และ madecassoside (จิรานุช มิ่งเมือง และคณะ. 25551)  ซึ่งแสดงฤทธิ์ทาง
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เภสัชวิทยาหลายด้าน คือ ฤทธิ์สมานแผล (Hong SS.et.al.2005)( Shetty BS et.al. 2006) และยังมีฤทธิ์ช่วยสมานแผลและ
เร่งการสร้างเนื้อเยื่อ ลดการติดเชื้อแบคทีเรีย และ เช้ือรา ช่วยห้ามเลือด ลดการอักเสบ ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น และลดการเกิด
แผลเป็นชนิดนูน (keloid) นอกจากนี้ยังพบน้ําตาลหลายชนิด เช่น เรซิน (resins) วิตามินซีหรือกรดแอสคอรบิค (ascorbic 
acid) สารแทนนิน (tannin) และน้ํามันหอมระเหย (essential oil) ( จิตระพี บัวผัน, 2537 น.120)  
 ซึ่งในเขตพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยซึ่ง
อาจจะมีผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสมุนไพรหรือพืชเกษตรในพื้นที่ได้  และประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวมีอาชีพ
เกษตรกร และปลูกพืชสมุนไพรส่งจําหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะพืชสมุนไพรบัวบกซึ่งปลูกกันแพร่หลายและเขตพื้นที่
ดังกล่าวมี โรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) ซึ่งเป็นแหล่งรับซื้อวัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งสมุนไพรที่โรงงานงานผลิตยาสมุนไพร 
(เจริญสุขกรุ๊ป)จะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน แต่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวยังขาดการตรวจสอบมาตรฐานสมุนไพร ทําให้
สมุนไพรนั้นส่งออกได้ราคาต่ํา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นท่ีตําบล
ห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ได้มาตรฐานตาม Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 
และเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือในการใช้สมุนไพรเพิ่มทางเลือกทางด้านอาชีพให้แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ดังกล่า วเป็นการ
ยกระดับ มาตรฐานยาสมุนไพรไทย เพื่อให้การจัดซื้อสมุนไพรให้ได้ตัวยาที่เข้ามาตรฐานและมีคุณภาพดีพอที่จะผลิตเป็นยา
สําเร็จรูป และ เป็นทียอมรับในระดับนานาชาติต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์มาตรฐานยาสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  ตามตํารา

มาตรฐานยาสมุนไพรไทย 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. สมุนไพรที่ใช้ในการทดลอง 
    ผู้วิจัยได้เก็บตัวอย่างสมุนไพรบัวบกท่ีปลูกในเขตพื้นที่เขตตําบลดอนตูม อําเภอห้วยด้วน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็น

เขตพื้นท่ีที่เคยประสบอุทกภัย โดยเก็บจาก 2 พื้นที่ คือ 1) สมุนไพรบัวบกที่ปลูกในพ้ืนท่ีโรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) 
และ 2) สมุนไพรบัวบกที่ปลูกในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านดอนตูม 
  2. การเตรียมตัวอย่างสมุนไพร 
      2.1 ทําการเก็บสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยจะเริ่มเก็บเกี่ยว
สมุนไพรบัวบกท่ีมีอายุ 60 - 90 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวใบและเถาโดยใช้เสียมเหล็กขนาดเล็กขุดเซาะบริเวณใต้รากแล้วดึงเอาต้นเถา
บัวบกออกมาล้างน้ําทําความสะอาดเก็บใบเหลืองเศษวัชพืชอื่น ๆ ออก จากน้ันใช้มีดตัดบริเวณโคนต้นให้ได้ความยาวประมาณ 
1 เซนติเมตร นับจากปลายใบลงมา  
     2.2 นําตัวอย่างสมุนไพรบัวบกมาทําความสะอาด ช่ังน้ําหนัก และจดบันทึกน้ําหนัก ท่ีแน่นอน 
     2.3 นําสมุนไพรบัวบกมาอบที่อุณหภูมิ 40-50  องศาเซลเซียส  จนแห้ง จากนั้นนํามาช่ังน้ําหนักหลังอบอีกครั้ง               
จดบันทึกน้ําหนักที่แน่นอน จากนั้นนํามาบด  และร่อนด้วยตะแกร่งร่อนเบอร์   60  เพื่อใช้สําหรับตรวจสอบมาตรฐานสมุนไพร
ตามมาตรฐานสมุนไพร Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 ดังข้ันตอนต่อไปนี้ 
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 3. การทดสอบเอกลักษณ์ทางเภสัชเวช (Identification) 

     3.1 ศึกษาลักษณะทางมหทรรศน์ (macroscopical characters) 
  นําตัวอย่างสมุนไพรบัวบกสด และแห้งมาศึกษาลักษณะภายนอก สังเกต ขนาด รูปร่าง สี กลิ่น และเนื้อ
สัมผัส บันทึกข้อมูล และบันทึกภาพ 
      3.2 ศึกษาลักษณะทางจุลทรรศน์ (microscopical characters)  
  การตรวจลักษณะทางจุลภาคของผงสมุนไพรบัวบกที่ผ่านการร่อนด้วยตะแกร่งร่อนเบอร์   60  โดยนํา
ตัวอย่างผงสมุนไพรบัวบกแต่ละชนิดมาศึกษาลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์กําลังขยาย  400 เท่า โดยมีวิธีการเตรียมสไลด์ใน
การทดสอบ ดังนี ้
  3.2.1 ตรวจดูความสะอาดของสไลด์ และดูลักษณะความละเอียดของผงยา 
  3.2.2 เตรียมสไลด์โดยล้างสมุนไพรที่มีสารสี ใช้เข็มเขี่ยตัดผงสมุนไพรบัวบกมากระจายลงบนสไลด์ที่มี
คลอรัลไฮเดรต จากนั้นนําไปผ่านไฟ จากตะเกียงแอลกอฮอล์ 2-3 รอบ อย่าให้เดือดเพราะจะทําให้ผนังเซลล์แตก แล้วใช้เข็ม
เขี่ยผงยาเบา ๆ 
  3.2.3 หยดกลีเซอรีนบนผงสมุนไพร แล้วปิดด้วย cover slip ทําความสะอาดสไลด์ แล้วนําไปศึกษา
จุลทรรศน์ลักษณะต่างๆของพืช จากนั้นบันทึกภาพเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 4. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี โดยปฏิกิริยาการเกิดสี (Color test)   

4.1 ตรวจสอบสารกลุ่มฟีโนลิก โดยนําผงตัวอย่างสมุนไพรบัวบก 500 mg  ทําให้อุ่นด้วยเอทานอล ในปริมาณ 5 
ml เป็นเวลา 5 นาที นําไปกรอง แล้วนําส่วนท่ีได้จากการกรองมา 2 ml เติมกรดซัลฟิวริก แล้วสังเกตปฏิกิริยาการเกิดสี  ซึ่งสีที่
ได้จะเป็นสีเขียว 

4.2 ตรวจสอบปฏิกิริยาการเกิดสี (Color test) โดยวิธี Keller-Killiani’s นําผงตัวอย่างสมุนไพรบัวบก 500 mg 
ทําให้อุ่นด้วยเอทานอล (ethanol) ในปริมาณ 5 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 นาที นําไปกรอง 2 ml  นําไประเหยแห้ง จากนั้นนําสาร
สกัดมาละลายด้วยไดคลอโรมีเทน 5 มิลลิลิตร จากนั้นหยดสารละลายเฟอร์ริกคลอไรด์ (Ferric chloride) ต่อ glacal acetic 
acid ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันแล้วค่อยๆ หยดกรดกํามะถันเข้มข้นปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในสารสกัดสังเกต
สารละลายจะแยกออกเป็นสองช้ันโดยชั้นบนจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวส่วนช้ันล่างจะมีลักษณะเป็นวงแหวนสีน้ําตาลแดง  

4.3 การตรวจสอบสารกลุ่มซาโปนิน (sapoins) โดยวิธี  Froth test นําผงตัวอย่างสมุนไพร 500 mg ใส่ลงใน
หลอดทดลอง ละลายด้วยน้ํากลั่นในปริมาณ  10 ml  แล้วเขย่าหลอดทดลองขึ้นลงแรงๆ นาน 30 นาที จากนั้นสังเกตปฏิกิริยา
การเกิดฟองคงตัวรูปรวงผึ้ง 
 5. การพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมี ด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี เป็นการตรวจเพ่ือยืนยันผลของปฏิกิริยา
การเกิดสีของสมุนไพรบัวบก ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้  

นําผงตัวอย่างสมุนไพรบัวบกมา 1g สกัดด้วยเอทานอลปริมาณ 20 ml โดยวิธีรีฟลักซ์ (reflux) เป็นเวลา 10 นาที 
จากนั้นกรองสารละลายที่ได้และนําไประเหยแยกตัวทําละลายออกจะได้สารสกัดหยาบ นําสารสกัดหยาบที่ได้มาละลายด้วยเอ
ทานอล ปริมาณ 4 ml แล้วนําไปวิเคราะห์ดว้ยแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี  โดยนําสารสกัดบัวบกและสารมาตรฐานอะเซียติ
โคไซด์ และอะเซียติก มาจุดลงบนแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยกําหนดให้จุดที่ 1 เป็นสารอะเซียติโคไซด ์จุดที่ 2 สารสกัด
บัวบกที่ปลูกในพ้ืนท่ีโรงงานยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) จุดที่ 3 เป็นสารสกัดบัวบกที่ปลูกในเขตหมูบ้านอําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม และ จุดที่ 4 เป็นสารอะเซียติก โดยแต่ละจุดให้ห่างกัน 0.7 เซนติเมตร และห่างจากขอบ ทั้ง 2 ข้าง 1 เซนติเมตร ปล่อย
ให้แห้ง จากนั้นนําแผ่นทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี แช่ในภาชนะที่บรรจุเฟสเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นตัวทําละลายระหว่างคลอโรฟอร์ม 
ต่อเมทานอล ต่อน้ํา ในอัตราส่วน 15 ต่อ 7 ต่อ 1 โดยปริมาตร เสร็จแล้วตรวจหาตําแหน่งที่สารเคลื่อนที่ได้ โดยนําแผ่น
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ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี ไปตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 nm และ 365 nm และนําไป
ตรวจสอบด้วยสาร anesaldehgde จากนั้นวัดระยะทางที่สารเคลื่อนที่ได้และคํานวณหาค่า hRf  เปรียบเทียบกับค่า hRf ของ
สารมาตรฐาน 

6. การตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมี – ฟิสิกส์ 

6.1 หาปริมาณสิ่งปลอมปน (foreign Matter) นําตัวอย่างสมุนไพรบัวบกมา  100 g  นํามาหาปริมาณสิ่ง
แปลกปลอม โดยนํามาเกลี่ยบนถาดแล้วคัดแยกสิ่งแปลกปลอม จากนั้นนําสิ่งแปลกปลอมที่ได้มาช่ังน้ําหนัก  และคํานวณหา
น้ําหนักร้อยละของสิ่งแปลกปลอมในตัวอย่าง จะต้องไม่เกินร้อยละ 2 

6.2 ตรวจสอบหาปริมาณความช้ืนในสมุนไพร (loss on drying) นําผงสมุนไพรบัวบก  5 g ที่ทราบน้ําหนักที่
แน่นอน บรรจุในถ้วยกระเบื้อง ท่ีทราบน้ําหนักที่แน่นอน  นําไปอบที่อุณหภูมิ  100-105  องศาเซลเซียส เป็นเวลา  5  ช่ัวโมง จน
ได้น้ําหนักคงที ่น้ําหนักคงที ่คือ น้ําหนักที่ได้จากการช่ังน้ําหนักติดต่อกัน  2  ครั้ง  มีค่าต่างกัน ไม่เกิน  0.005  g  โดยการช่ังครั้งที่
สองเพื่อหาความต่างของน้ําหนักจะกระทําภายหลังจากการอบหรือเผาที่ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก  1 ช่ัวโมง สมุนไพรควรมีความชื้น
ไม่เกินร้อยละ 14 

6.3 ตรวจสอบหาปริมาณเถ้ารวมของสมุนไพรบัวบก  (total ash) ช่ังผงยาสมุนไพรตัวอย่าง 300 g ใส่ในถ้วย
กระเบื้องที่ทราบน้ําหนักที่แน่นอน นําไปเผาในเตาเผาโดยค่อยๆเพิ่มอุณหภูมิจนถึง 450 องศาเซลเซียส จนได้เถ้าสีขาว ทิ้งไว้ให้
เย็นในโถดูดความช้ืน (desiccators) และนําไปช่ังน้ําหนัก  แล้วนํามาเผาอีกครั้งจนได้น้ําหนักคงที่  คํานวณหาค่าร้อยละของ
ปริมาณเถ้ารวมจากน้ําหนักของผงสมุนไพรที่ใช้ ไม่เกินร้อยละ 17 

6.4 ตรวจสอบหาปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด  (acid-insoluble ash) นําเถ้ารวมมาเติมกรดเกลือที่มีความ
เข้มข้น 2 M จํานวน 25 ml  ลงในถ้วยกระเบื้องที่มีเถ้ารวม ปิดด้วยฝากระจกนาฬิกา แล้วนําไปต้มประมาณ 5 นาที  กรองด้วย
กระดาษกรองชนิดที่ปราศจากเถ้า  ล้างตะกอนด้วยน้ําร้อนจนกว่าน้ําล้างตะกอนเปลี่ยนจากกรดเป็นกลาง  จากนั้นนํากระดาษ
กรองใส่ในถ้วยกระเบื้องใบเดิมแล้วทําให้แห้งบนเตาไฟฟูา และนําไปเผาในเตาเผาที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส นาน 9 ช่ังโมง 
จากนั้นนํามาใส่ในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยให้เย็น จนได้น้ําหนักคงที่  คํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณเถ้าที่ไม่
ละลายในกรดจากผงสมุนไพรที่ใช้ส่วนใหญ่จะมีค่าไม่เกินร้อยละ 7 

6.5 ตรวจสอบหาปริมาณสารสกัด 95% เอทานอล (ethanol-solvent Extractive)  ช่ังผงตัวอย่างสมุนไพร
บัวบกมา  5 g  นําไปสกัดด้วย 95% เอทานอลความ ปริมาตร 100 ml ใส่ลงในขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิดสนิท เขย่าบ่อยๆ ใน 6 
ช่ัวโมงแรก และตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 18 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําสารสกัดผ่านกระดาษกรองวอนแมน 
เบอร์ 1 แบ่งเอาสารสกัดที่ได้มา 20 ml ไประเหยแห้งแล้วนําไปช่ังนําหนัก จดบันทึก จากนั้นนําไปอบที่อุณหภูมิ 105 องศา
เซลเซียส  เป็นเวลา 3 ช่ังโมง แล้วนํามาช่ังนําหนักที่แน่นอน นําสารสกัดมาใส่ในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยทิ้งไว้ให้
เย็น นําสารสกัดที่ได้มาช่ังน้ําหนัก  แล้วนําไปคํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยแอลกอฮอล์  โดยปริมาณสิ่ง
สกัดด้วยแอลกอฮอล์ต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 15    

6.6 ตรวจสอบหาปริมาณสารสกัดน้ํา (water- solvent extractive)  ช่ังผงตัวอย่างสมุนไพรบัวบกมา  5 g  นําไป
สกัดด้วยน้ํา ปริมาตร 100 ml ใส่ลงในขวดแก้วสีชาที่มีฝาปิดสนิท เขย่าบ่อยๆ ใน 6 ช่ัวโมงแรก และตั้งทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 
18 ช่ัวโมง รวมเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําสารสกัดผ่านกระดาษกรองวอชแมน เบอร์ 1  แบ่งเอาสารสกัดที่ได้มา 20 ml ไป
ระเหยแห้ง แล้วนําไปช่ังนําหนัก จดบันทึก จากนั้นนําไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ังโมง แล้วนํามาช่ังนํา
หนักท่ีแน่นอน นําสารสกัดมาเก็บในโถดูดความช้ืน (desiccators) ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น นําสารสกัดที่ได้มาช่ังน้ําหนัก  แล้วนําไป
คํานวณหาค่าร้อยละของปริมาณสารสกัดที่สกัดด้วยน้ํา โดยปริมาณสารสกัดด้วยน้ําต้องไม่ต่ํากว่าร้อยละ 24 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาลักษณะทางจุลทรรศน์ (Microscopical characters)เมื่อนําผงสมุนไพรบัวบกที่ได้จากการเก็บ

ตัวอย่างในเขตพื้นท่ีต่างกัน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ท่ี1โรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) และพื้นที่ที่2 เขตพื้นที่หมู่บ้านดอนตูม 
มาตรวจดูลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์เปรียบเทียบกับ Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 พบเซลล์ 
เหมือนกัน ดังนี้  epidermis showing stoma, vascular bundle and rosette aggregate crystals, unicellular trichome, spiral 
vesselscalariform and pitted vessels, epidermis with stomata, collenchymas  แสดงดังภาพท่ี 1 

 

                                                            
A: epidermis showing stoma, vascular bundle and rosette aggregate crystals 

 
 
 
            
 
 
           

                 B : unicellular trichome                                         C : spiral vesse 

             
 

 
 
 
    D : scalariform and pitted vessels                                     E : epidermis with stomata        
 

 
 
 

                                                                                                        
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะองค์ประกอบของผงสมุนไพรบัวบกภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

 3 

  

 

 

 

 

F : collenchymas 
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2. ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมีของผงสมุนไพรบัวบก ผลการตรวจสอบสารสําคัญในสมุนไพรบัวบกเบื้องต้น 
โดยสังเกตจากการเปลี่ยนแปลงสีของสารสกัด โดยตรวจสอบปฏิกิริยาการเกิดสีตามวิธีของ  Keller-Killiani’s  พบว่า 
สารละลายมีการเปลีย่นแปลง คือ จะแยกออกเป็นสองช้ันโดยชั้นบนจะเปลี่ยนเป็นสเีขียวสว่นช้ันล่างจะมลีักษณะเป็นวงแหวนสี
น้ําตาลแดง และตรวจสอบการเกิดฟองโดยวิธี froth test พบว่า เกิดฟองคงตัวรูปรวงผึ้ง จากการตรวจสอลปฏิกิริยาการเกิดสี
ดังกล่าว บ่งบอกว่าสมุนไพรบัวบก มีสารสําคัญกลุ่ม triterpene กลุ่มฟีโนลิก (phenolic) สารพวกสเตียรอยด์ (steroids) และ
พบโครงสร้างไกโคไซค์ (glycosides) เป็นองค์ประกอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อกําหนดตาม Supplement to Thai Herbal 
Pharmacopoeia 2004  

3. ผลการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โคมาโทกราฟี Thin - Layer Chromatography (TLC)   
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงโครมาโทแกรมของการแยกองค์ประกอบทางเคมีของผงสมุนไพรบัวบกโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโท      
กราฟี โดยใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็นคลอโรฟอร์ม เมทานอล และน้ํา ในอัตราส่วน 15 ต่อ 7 ต่อ 1 โดยปริมาตร โดย  (A):  
ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตร้าไวโอเลตที่ความยาวคลื่นสั้น 254 นาโนเมตร (B): ตรวจสอบภายใต้แสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาว
คลื่นยาว 365 นาโนเมตร และ (C): ตรวจสอบด้วย anesaldehgde ( I = สารละลายมาตรฐานอะเซียติโคไซด์ (asiaticoside), 
II = สารสกัดผงบัวบกที่เก็บจากโรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป), III = สารสกัดผงบัวบกที่เก็บจากหมู่บ้านดอนตูม, IV = 
สารละลายมาตรฐานอะเซียติก (asiatic acid) ) 

จากการตรวจสอบเอกลักษณ์ทางเคมีด้วยเทคนิคทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี เพื่อพิสูจน์ยืนยันผลของการตรวจสอบ
ปฏิกิริยาการเกิดสีของสมุนไพรบัวบก โดยจะนําสารมาตรฐานของสารสําคัญที่พบในสมุนไพรบัวบก คือ สารกรดอะเซียติก 
(asiatic acid) และ อะเซียติโคไซด์ (asiaticoside) เป็นตัวเทียบ โดยใช้วัฎภาคเคลื่อนที่เป็น คลอโรฟอร์มต่อเมทานอลต่อน้ํา 
ในอัตราส่วน 15 ต่อ 7 ต่อ 1 ปริมาตร พบว่า บัวบกที่เก็บจากเขตพื้นท่ีโรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) และเก็บจากเขต
พื้นที่หมู่บ้านดอนตูมให้ผลการแยกองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกัน คือ สามารถแยกได้  6 fraction โดย fraction ที่ 1 มีค่า 
hRf เท่ากับ 5.455  fraction ที่ 2 มีค่า hRf เท่ากับ 12.727 เมตร  fraction ที่ 3 มีค่า hRf เท่ากับ 21.818 สามารถเรืองแสง  
UV 365 นาโนเมตร ได้สีฟูาอ่อน fraction ที่ 4 มีค่า hRf เท่ากับ 30.909 ซึ่งมีค่า hRf ตรงกับสารละลายมาตรฐานอะเซียติกโค
ไซด์ เมื่อตรวจสอบภายใต้แสง  UV 365  นาโนเมตร พบการเรืองแสงสีฟูาอ่อน และเมื่อตรวจสอบด้วย anisaldeheyde ให้สีน้ํา
เงินเข้ม  faction ที่ 5 มีค่า hRf เท่ากับ 58.182 สามารถเรืองแสง UV 365 นาโนเมตร ได้สีฟูาอ่อน ซึ่งมีค่า hRf ตรงกับ
สารละลายมาตรฐาน อะเซียติก เมื่อตรวจสอบด้วย anisaldeheyde ให้สีน้ําเงินเข้ม และ faction ที่ 6 มีค่า hRf เท่ากับ 
สามารถเรืองแสง UV 365 นาโนเมตร พบการเรืองแสงสีชมพู เมื่อตรวจสอบด้วย anisaldeheyde ให้สีเขียว 

    I        II      III     IV     I        II      III     IV     I        II      III     IV 

A B C 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 257 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

4. ผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ เมื่อนําผงสมุนไพรบัวบกที่ได้จากการเก็บตัวอย่าง 2 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่

โรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) และ 2) เขตพื้นที่หมู่บ้านดอนตูม ตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ ผลแสดงดังตารางที ่1  
 

 ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจเอกลักษณ์ทางเคมี-ฟิสิกส์ 

สภาวะที่ใช้ปลูก 
ปริมาณสิ่งแปลกปลอม ร้อยละความช้ืน 

(w/w) 
ปริมาณร้อยละ
เถ้ารวม (w/w) 

ปริมาณเถ้า 
ที่ไม่ละลายในกรด (w/w) 

พื้นที่ 1 โรงงานผลติยาสมุนไพร 
(เจริญสุขกรุ๊ป) 

ไม่พบสิ่งปลอมปน 11.997±1.253 9.821±1.812 0.533±0.160 

พื้นที่ 2 หมู่บ้านดอนตมู ไม่พบสิ่งปลอมปน 6.980±0.517 7.343±4.623 0.416±0.076 
 

จากตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบปริมาณร้อยละสิ่งแปลกปลอมของสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นที่ทั้ง2 พื้นที่ อยู่ในช่วง
มาตรฐาน คือ ค่าไม่เกินร้อยละ 2.00 ผลการตรวจปริมาณความช้ืน พบว่า สมุนไพรบัวบกทั้ง 2 พื้นที่ มีปริมาณความช้ืนอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตาม Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004   มีข้อกําหนดไม่เกินร้อยละ 14  ผลการตรวจ
ปริมาณเถ้ารวมในผงสมุนไพรบัวบก  พบว่า สมุนไพรบัวบกทั้ง 2 พื้นที่ มีปริมาณเถ้ารวมอยู่ในเกณฑ์ตาม Supplement to 
Thai Herbal Pharmacopoeia 2004  มีข้อกําหนดไม่เกินร้อยละ 17  และผลการตรวจสอบปริมาณร้อยละของเถ้าไม่ละลาย
ในกรด  พบว่า สมุนไพรบัวบกจากทั้ง 2 พื้นที่ มีปริมาณร้อยละเถ้าไม่ละลายในกรดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม Supplement 
to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 มีข้อกําหนดไม่เกินร้อยละ 17   

5. ผลการตรวจสอบปริมาณสารสกัด จากการตรวจสอบปริมาณสารสกัดเอทานอลร้อยละ  95 (ethanol-solvent 
extractive) และ ตรวจสอบปริมาณสารสกัดน้ํา (Water- solvent extractive) พบว่า สมุนไพรบัวบกที่ปลูกใน 2 พื้นที่ มี
ปริมาณร้อยละสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอลและน้ําอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับข้อกําหนดมาตรฐานตาม 
Supplement to Thai Herbal Pharmacopoeia 2004 โดยมีข้อกําหนดสําหรับปริมาณร้อยละสารสกัดที่สกัดด้วยเอทานอล
และน้ําท้ังหมดในสมุนไพรบัวบกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 แสดงผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงผลการตรวจสอบปริมาณสารสกัดเอทานอลร้อยละ  95 (ethanol-solvent extractive)  ตรวจสอบปริมาณ
สารสกัดน้ํา (Water- solvent extractive) 

สภาวะที่ใช้ปลูก 
ปริมาณร้อยละสารสกัดเอทานอล  

(w/w) 
ปริมาณร้อยละสารสกัดน้ํา 

(w/w) 

พื้นที่ 1 โรงงานผลติยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) 17.666±2.470 34.600±2.773 
พื้นที่ 2 หมู่บ้านดอนตมู 17.266±0.378 32.233±1.594 

จากตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบมาตรฐานสมุนไพรบัวบกในเขตพื้นท่ีตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ตามตํารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย โดยเก็บตัวอย่างสมุนไพรบัวบกในพื้นที่ต่างกัน 2 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่เขตหมู่บ้านดอนตูม 
และ 2) พื้นที่เขตโรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญสุขกรุ๊ป) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เคยประสบอุทกภัย จากผลการตรวจสอบ
มาตรฐานของวัตถุดิบสมุนไพรบัวบก คือ ผลการตรวจสอบทางเภสัชเวท, เอกลักษณ์ทางเคมี, ปริมาณสิ่งปลอมปน, ปริมาณ
ความช้ืน, ปริมาณเถ้ารวม, ปริมาณเถ้าที่ไม่ละลายในกรด และปริมาณสารสําคัญของสมุนไพรบัวบก พบว่า สมุนไพรบัวบกที่
เก็บในพื้นที่ตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ทั้ง 2 พ้ืนท่ี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสมนุไพรบัวบก Supplement to 
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Thai Herbal Pharmacopoeia 2004  และเมื่อเปรียบเทียบปริมาณร้อยละของสารสกัดโดยตวัทําละลายเอทานอลร้อยละ 95 
และน้ํา ของสมุนไพรบัวบกที่เก็บจากทั้ง 2 พื้น พบว่าตัวอย่างสมุนไพรบัวบกที่เก็บจากพื้นที่เขตโรงงานผลิตยาสมุนไพร (เจริญ
สุขกรุ๊ป) มีปริมาณร้อยละของสารสกัดโดยตวัทําละลายเอทานอลร้อยละ 95 และน้ํา มากกว่าสมุนไพรบัวบกท่ีเก็บจากพ้ืนท่ีเขต
หมู่บ้านดอนตูม จะเห็นว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวถือเป็นแหล่งในการปลูกสมุนไพรบัวบกท่ีมีคุณภาพดีเหมาะสมที่จะส่งต่อเป็นวัตถุดิบ
ในการนําไปพัฒนาในการผลิตเป็นยาสมุนไพรต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. จากการศึกษาการควบคุมมาตรฐานสมุนไพรบัวบกจากในเขตพื้นท่ีตําบลห้วยด้วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ควรนําผงสมุนไพรบัวบกไปทําการวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก และนําไปตรวจเช้ือต่างๆ ต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการศึกษาวิจัยมากขึ้น 

2. ควรศึกษาแหล่งพ้ืนและลักษณะดินให้เหมาะสมกับการปลูกบัวบกและควรศึกษาวิธีการเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ให้
เหมาะสม เพื่อให้ได้สมุนไพรบัวบกที่มีสารออกฤทธ์ิในปริมาณที่สูงข้ึน 
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การตรวจสอบหาน้ ามันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในน้ ามันหอมระเหยที่ได้รับการคัดเลือกด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีและแมสสเปกโทสโกปี 

Screening of the Essential Oil from Thai Plants for Antioxidant and Analysis  
of Chemical Constituent in the Selected of Essential Oil  

by Gas Chromatography-Mass Spectrophotoscopy 
 

อาวุธ หงษ์ศิริ* ดร.อัจฉรา แก้วน้อย** อ.ศุภรัตน์ ดวนใหญ่** อ.เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ*์* 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหย 40 ตัวอย่างจากพืชสมุนไพร 40 ชนิด โดยวิธี
ทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีท่ีตรวจสอบโดยอนุมูลอิสระมาตรฐาน DPPH เพื่อทําการคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 6 
ชนิด ที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด คือ น้ํามันจากดอกกระดังงาไทย  ดอกกระดังงาสงขลา ใบกระเพราขาว ใบกระเพรา
แดง ใบพลู หัวว่านนางคํา นํามาทําการวิเคราะห์สมบัติการตา้นอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณด้วยวิธีสเปกโทรสโกปีท่ีความยาวคลื่น 
517  นาโนเมตร โดยใช้ค่าเฉลี่ยจากการทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง พบว่าน้ํามันหอมระเหยจากใบพลูแสดงสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระในเชิงปริมาณมากที่สุด (IC50 = 16.672 ppm) น้ํามันหอมระเหยดอกกระดังงาไทย (IC50 =330.369 ppm) 
น้ํามันหอมระเหยจากหัวว่านนางคํา (IC50 = 839.460 ppm) และพบว่าน้ํามันหอมระเหยจากดอกกระดังงาสงขลามีสมบัติ
การต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณน้อยที่สุด (IC50 = 8511.380 ppm) และจากการศึกษาหาสารประกอบทางเคมีในน้ํามัน
หอมระเหยจากหัวว่านนางคําโดยใช้แก๊สโครมาโทกราฟี-สเปกโทรมิเตอร์มวล ทําให้ทราบโครงสร้างที่เป็นไปได้ของ
สารประกอบที่แยกได้ โดยการเปรียบเทียบสเปกตรัมมวลของสารที่ได้กับข้อมูลมาตรฐานที่มีอยู่แล้วพบว่ามี Camphor, 

Curcumene, -Farnesene, Borneol, Caryophyllene,-Zingibirene, Camphene และ -Bisabolene จากผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่างานวิจัยน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระน่าสนใจและยังต้องศึกษาวิจัย
ต่อไป เพ่ือให้เกิดการพัฒนา การใช้ผลิตภัณฑ์น้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยในงานสุคนธบําบัด 

ค าส าคัญ: การต้านอนุมูลอิสระ น้ํามันหอมระเหย 
 

Abstract 
 

  A study of antioxidant property was carried out for twenty-one selected essential oils which 
were derived from 40 Thai medicinal plants belonging to 8 plant families. The technique used was TLC 
screening to qualitatively determine the radical scavenging (i.e. antioxidant) ability using a 
standard free radical, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH). The results showed that the five essential 
oils which exhibited the highest antioxidant activity included essential oils from the flowers of Cananga 
odorata (Lam.) Hook.f &Thomson var., the flowers of Cananga fruticosa (Craib) Corner, the leaves of  
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Ocimum sanctum L (White), the leaves of Ocimum sanctum L (Red) and the leaves of Piper betle L. These 
essential oils were selected for investigation to measure the IC50 values by colorimetry at 517 nm. The 
mean values were obtained from triplicate experiments. From the analysis, it was found that the essential 
oil having the highest antioxidant activities was the essential oil derived from P. betle L. (IC50=16.672 ppm), 
followed by the essential oils derived from C. odorata (Lam.) Hook.f &Thomson var. (IC50 =330.369 ppm).  
The essential oil obtained from C. fruticosa (Craib) Corner exhibited the lowest antioxidant activity 
(IC50=8511.380 ppm). Constituents of volatile oil from the rhizomes of C. aromatica Salisb. were analyzed 
by a gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). The possible structural forms of the constituents 
in the isolated oils, which were identified by comparing their mass spectral data to those in the library, 

were Camphor, Curcumene, -Farnesene, Borneol, Caryophyllene, -Zingibirene, Camphene and -
Bisabolene. This research study has clearly shown the potential of producing essential oils having 
antioxidant ability from the selected Thai plant species. Applications of these essential oils in 
aromatherapy products as well as further studies using other Thai plants are of special interest. 

Key words : Antioxidant, Essential oils 
 

บทน า 
   ปัจจุบันน้ํามันหอมระเหยได้เข้ามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหอม  มีการนําน้ํามันหอมระเหยมาใช้ใน

การปรุงแต่ง น้ําหอม เครื่องสําอาง ครีมบํารุงผิว ยังมีการนําน้ํามันหอมระเหยไปใช้ในด้านการแพทย์ โดยใช้เป็นยาบําบัดรักษา
โรค ทําให้เกิดอาการผ่อนคลาย และกําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ จึงทําให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ํามันหอมระเหยเป็นที่นิยม และมีบทบาทอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมเครื่องหอม ยิ่งไป
กว่านั้นกลิ่นหอมของน้ํามันหอมระเหยยังมีประสิทธิภาพต่อการปรับสมดุลของการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกาย  งานวิจัย
นี้เป็นการศึกษาปริมาณน้ํามันและคุณภาพสีของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นด้วยวิธีใช้น้ํา รวมทั้งคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระโดย
วิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีของน้ํามันหอมระเหยแต่ละชนิดซึ่งได้จากการกลั่นได้มาตรวจสอบโดย 2, 2 - Diphenyl - 1 - 
picrylhydrazyl radical (DPPH) และทําการคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงเพื่อตรวจสอบปริมาณ
วิเคราะห์ และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี- สเปกโทรมิเตอร์มวล 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากสมุนไพร 40 ชนิด  
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบที่แยกโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีของน้ํามันหอม

ระเหย รวมทั้งหาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระจากน้ํามันหอมระเหยที่ถูกคัดเลือก 
3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี- สเปกโทรมิเตอร์มวล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องระเหยตัวทําละลายภายใต้ความดัน (Rotary evaporator  with  

cooling  system , รุ่น  Buchi  Rotavapour  R - 14 ), เครื่องฉายยูวี  (UV – cabinet II, รุ่น CM 10), เครื่อง
อัลตราไวโอเลตและ   วิสิเบิลสเปกโทรมิเตอร์ (UV-VIS spectrometer, รุ่น UV-mini 1240) 

สารเคมี ประกอบด้วย เมทานอล (Methanol), Merck, A.R. grade, ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane), Merck, 
A.R. grade, 2, 2 - Diphenyl -1- picrylhydrazyl (DPPH), Sigma. 

ตัวอย่างพืชสมุนไพรที่ใช้ในงานวิจัย  พืชสมุนไพรที่ใช้ในงานวิจัยมาจาก 2 แหล่งได้แก่จังหวัด กรุงเทพฯ และ ศรีสะ
เกษ โดยทําการเก็บในสภาวะสด รวมทั้งหมด 40 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 1 
 การศึกษาการกลั่นน้ํามันหอมระเหย ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําตัวอย่างสมุนไพร 40 ตัวอย่าง ที่หั่นแล้วในขนาด 0.5 
มิลลิเมตร ตัวอย่างละ 5 กิโลกรัม มาทําการกลั่นด้วยไอน้ํา 2-3 ช่ัวโมง แล้วจากนั้นเก็บช้ันของน้ํามันหอมระเหยซึ่งอยู่ช้ันบน
และคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของสารที่สกัดได้ต่อนํ้าหนักของพืชสมุนไพร (% yield)  
 การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบเคมีที่แยกโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและทําการ
ตรวจสอบด้วย DPPH ของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นด้วยไอนํ้า ดําเนินการโดยนําน้ํามันหอมระเหย 40 ตัวอย่างมาทําให้เจือจาง
ด้วยไดคลอโรมีเทน และนําสารตัวอย่าง ที่ได้รับการเจือจางแล้วมา 0.05 มิลลิลิตร ทําการจุด (Spot) ลงบนแผ่น TLC โดยห่าง
จากขอบล่างแผ่นประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วนําไปแช่ลงในระบบตัวทําละลายที่เหมาะสม แล้วนําแผ่น TLC ที่เตรียมได้ไป
ตรวจด้วยแสงยูวีท่ีความยาวคลื่น 254 และ 365 นาโนเมตร บันทึกผลที่สังเกตเห็นได้ พ่นสารละลายของ 2, 2 – Diphenyl – 
1 – picrylhydrazyl (DPPH) ความเข้มข้น 0.1 mg/100 ml  ซึ่งมีสีม่วงเข้ม ลงบนแผ่น TLC ให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้แห้ง บันทึกการ
ฟอกจางสี ซึ่ง ณ ตําแหน่งของสารใดก็ตามที่มีสมบัติการต้านอนุมูลอิสระจะปรากฏการฟอกจางสีบนพื้นสีม่วง ดังแสดงใน
ตารางที ่1 แล้วคัดเลือกเฉพาะตัวอย่างท่ีฟอกจางสีของ DPPH ได้ค่อนข้างดีไปทําการทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห์ในการเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระต่อไป 
 

 การทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้  ดําเนินการโดย     
นําน้ํามันหอมระเหยที่สกัดได้จากสมุนไพรที่คัดเลือกแล้ว มาเตรียมเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันโดยให้มีความเข้มข้น
ในช่วง 10 - 6000 ppm จากนั้นเติมสารละลาย Methanolic DPPH radical เข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ที่เตรียมขึ้นเองจํานวน 9 
มิลลิลิตร ลงไปในสารละลายแต่ละความเข้มข้นที่ได้เตรียมไว้ในช่วงความเข้มข้นต่างๆ (ใช้สารละลายแต่ละความเข้มข้น
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร) เขย่าให้เข้ากันและตั้งทิ้งไว้ในท่ีมืดประมาณ 30 นาที นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance) ที่ความ
ยาวคลื่น 516 - 518 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง UV spectrophotometer จากนั้นทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้งในแต่ละความเข้มข้น 
แล้วหาค่าเฉลี่ย และนํามาคํานวณหา % Radical scavenging จากผลที่ได้นํามาหาความเข้มข้นของน้ํามันหอมระเหยที่
สามารถลดปริมาณอนุมูลอิสระในหลอดทดลองได้ร้อยละ 50 (50% Inhibitory concentration, IC50) ดังแสดงในตารางที ่2 
โดยการคํานวณ % radical scavenging สามารถคํานวณจากสมการ 

% radical scavenging = 











control

sample

A

A
1   x   100 

 

  เมื่อ Asample =    ค่า absorbance ที่วัดได้ของสารละลายที่ผสมกับ DPPH แล้ว 
   Acontrol =    ค่า absorbance ที่วัดได้ของ DPPH และตัวทําละลายที่ใช้ 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี- สเปกโทรมิเตอร์มวล (Gas Chromatography-
Mass  Spectrometry) ดําเนินการศึกษาองค์ประกอบของน้ํามันหอมระเหยจากหัวของว่านนางคําด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทก
ราฟี- สเปกโทรมิเตอร์มวล โดยมีสภาวะของ GC-MS 5890 series II ; MSD 5971A, Hewlett Packard, Vienna, Austria) 
คอลัมน์ GC ความยาว  30 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.32 ไมโครเมตร  ความหนาของฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร ใช้ Helium (He) 
เป็น carrier gas ด้วยอัตรา 1 มิลลิลิตรต่อนาที ปริมาณตัวอย่างฉีด 2 ไมโครลิตร ฉีดตัวอย่างแบบ spilt ratio 20:1 และใช้
โปรแกรมควบคุมอุณหภูมิดังนี้ ตั้งอุณหภูมิคอลัมน์เริ่มต้นอุณหภูมิคงที่ 60 0C เป็นเวลา 3 นาทีอัตราการเพิ่มอุณหภูมิ 2 0C 
/min จนถึง 225 0C เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นบันทึกผลเป็นโครมาโทแกรมและประเมินผลโดยเทียบค่า Retention time 
และ Mass Spectrum ขององค์ประกอบทางเคมีน้ํามันหอมระเหยจากหัวว่านนางคํา 
 

ผลการทดลอง 
      ผลการทดลองสามารถคัดเลือกน้ํามันหอมระเหย 6 ชนิด จาก 40 ตัวอย่าง แล้วศึกษาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระ
จากน้ํามันหอมระเหย และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ํามันหอมระเหยจากว่านนางคําด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี- 
สเปกโทรมิเตอร์มวล ดังรายละเอียดดังนี้ 

ผลการศึกษาการกลั่นน้ ามันหอมระเหย  
      จากผลการศึกษาปริมาณน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้ โดยวิธีการกลั่นแบบใช้ไอน้ําจากสมุนไพร 40 ตัวอย่าง พบว่า  
จากตัวอย่างพืชทั้ง 8 วงศ์มีน้ํามันหอมระเหย และได้ปริมาณน้ํามันหอมระเหยปริมาณน้อยมากจากพืชตัวอย่าง 4 วงศ์ คือ 
Bignoniaceae, Magnoliaceae, Piperaceae และ Rutaceae ได้แก่ ดอกปีบ ดอกจําปี ดอกจําปา ใบช้าพลู และใบแก้ว และ
ได้น้ํามันหอมระเหยมากพอสมควรจากพืชในวงศ์ Annonaceae, Gramineae และ Zingiberaceae คือ ดอกกระดังงาไทย 
ดอกกระดังงาสงขลา ต้นตะไคร้หอม หัวกระทือ ขมิ้นอ้อย และว่านนางคํา เป็นต้น ส่วนสีของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้คือใส 
ไม่มีสี เหลืองอ่อนจนถึงสีน้ําตาล และนําน้ํามันหอมระเหยที่ได้ 40 ชนิดมาศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระต่อไป 

การศึกษาคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบเคมีที่แยกโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟีและทําการ
ตรวจสอบด้วย DPPH ของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้ เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้ทั้ง 40 ตัวอย่าง มาศึกษาคุณสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระของสารประกอบเคมีที่แยกโดยวิธีทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี และทําการตรวจสอบด้วย DPPH แล้วทําการ
บันทึกผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วยคลื่นแสงยูวีที่ความยาวคลื่น 254 และ 365 นาโนเมตร รวมทั้งทําการตรวจสอบด้วย 
DPPH และ Rf ของแต่ละส่วนท่ีแยกได้ โดยสังเกตความเข้มของการฟอกจางสีม่วงที่ปรากฏบนทินเลเยอร์โครมาโทกราฟี โดยให้
ความเข้มของการฟอกจางสีม่วงที่มากที่สุด มีค่าเท่ากับ ++++ ความเข้มของการฟอกจางสีม่วงที่มากมีค่าเท่ากับ +++ ความ
เข้มของการฟอกจางสีม่วงน้อยมีค่าเท่ากับ ++ ความเข้มของการฟอกจางสีม่วงที่น้อยที่สุดมีค่าเท่ากับ + และไม่ปรากฏการ
ฟอกจางสีม่วงมีค่าเท่ากับ – โดยที่ผลการทดลองจะแสดงเฉพาะ fraction ที่ให้ผลการทดสอบกับ DPPH แล้วสามารถแสดงสี
เหลืองเท่านั้น ดังตารางที่ 1, 2  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอนํ้า 
 

No Essential oil 
UV absorbance (254 nm) 

UV 
(365 nm) 

DPPH 
reagent 

Fraction 
number 

ค่า Rf 

1 กระชาย : Boesenbergia rotunda (L.) Mansf - - - - 

 
2 

กระดังงาไทย : Cananga odorata (Lam) Hook.f 

&Thomson var. 

3 0.3050 สีม่วง + 

4 0.2820 - ++++ 

5 0.1180 สีม่วง +++ 

 
 
3 

กระดังงาสงขลา : Cananga fruticosa ( Craib) 

Corner 

1 0.6470 - ++ 

3 0.2350 สีม่วง + 

4 0.1640 - +++ 

5 0.1170 - ++ 

6 0.0120 สีม่วง + 

4 กะทือ : Zingiber zerumbet  L. - - - - 

5     กะเพราขาว : Ocimum tenuiflorum L. 

1 0.6350 - ++ 

2 0.2820 - ++++ 

3 0.0350 สีม่วง ++++ 

6 กะเพราแดง : Ocimum tenuiflorum L. 1 0.1882 - ++++ 

7 แก้ว : Murraya paniculata (L.) Jack - - - - 

8 ขมิ้นขาว : Curcuma mangga Val.&.Zijp 3 0.0118 สีฟูา + 

9 ขมิ้นชัน : Curcuma longa L. - - - - 

10 ขมิ้นอ้อย : Curcuma zedoaria (Berg) Roscoe. 3 0.0350 สีฟูา + 

11 ข่า : Alpinia galangal ( L.) willd. 3 0.0580 สีม่วง ++ 

12 ขิง : Zingiber officinale Rosc. 
3 0.3290 สีม่วง + 

4 0.1760 สีฟูา + 

13 จําปา : Michelia Champaca L. 6 0.0350 สีฟูา + 

14 จําปี : Michelia alba DC. - - - - 

15 ช้าพลู : Piper sarmentosum Roxb 
2 0.2706 สีน้ําเงิน + 

3 0.0470 สีน้ําเงิน ++++ 

16 ตะไคร ้: Cymbopogon citratus Stapf - - - - 

17 ตะไคร้หอม : Cymbopogon nardus (L.) Rendle, - - - - 

18 
ต้นเนียมหูเสือ : Plectranthus amboinicus 
(Lour.)Spreng. 

1 0.2940 - ++++ 

19 ปีบ : Millingtonia hortensis L. F. 
2 0.0350 - + 

3 0.0120 สีฟูาอ่อน + 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

No Essential oil 
UV absorbance (254 nm) 

UV 
(365 nm) 

DPPH 
reagent 

Fraction 
number 

ค่า Rf 

20 หัวเปราะหอม : Kaempferia galanga L. 
1 0.2120 สีม่วง - 

2 0.0580 - - 

21 ต้นผักชีลาว : Anethum graveolens L. 

1 0.3647 สีฟูา - 

2 0.2824 - - 

3 0.0941 - - 

4 0.0353 สีฟูา - 

22 ใบฝรั่ง : Psidium guajava L. 
1 0.3882 สีฟูาอ่อน + 

2 0.2588 สีฟูาอ่อน - 

3 0.1176 สีฟูา - 

23 รากแฝกหอม : Chrysopogon zizanioides (L.) 

1 0.6350 สีฟูาอ่อน - 

2 0.3650 - - 

3 0.3290 สีฟูาอ่อน - 

4 0.1180 สีฟูาอ่อน - 

24 พลู : Piper betle L. 2 0.1765 สีน้ําเงิน ++++ 

25 ไพล : Zingiber montanum (Koenig.). 
1 0.3294 - - 

2 0.2706 - - 

3 0.1529 สีฟูา +++ 

26 ไพลดํา : Zingiber mekongense Gagnep 1 0.1765 สีน้ําเงิน - 

27 มหาหงส์ : Hedychium coronarium J. Koenig 

1 0.6350 - - 

2 0.5170 สีม่วง - 

3 0.3050 สีม่วง - 

4 0.1410 - - 

5 0.0230 สีฟูาอ่อน - 

28 ใบมะกรูด : Citrus hystrix DC. 
1 0.3882 สีฟูาอ่อน - 

2 0.1529 สีฟูาอ่อน - 

3 0.0235 สีฟูาอ่อน - 

29 ผิวมะกรูด : Citrus hystrix DC. 
1 0.1765 สีฟูาอ่อน - 

2 0.0824 สีฟูาอ่อน - 

3 0.0118 สีฟูาอ่อน - 

30 ใบแมงลัก : Ocimum africanum Lour. 1 0.2353 สีฟูา ++ 

 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 265 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

No Essential oil 
UV absorbance (254 nm) 

UV 
(365 nm) 

DPPH 
reagent 

Fraction 
number 

ค่า Rf 

31 ใบยี่หร่า : Cuminum cyminum L. 
1 0.7059 - +++ 

2 0.1882 สีฟูา - 

3 0.0706 สีน้ําเงิน ++++ 

32 หัวว่านชักมดลูก : Curcuma comosa Roxb. 

1 0.6350 - - 

2 0.4900 สีฟูา - 

3 0.2700 สีฟูา - 

4 0.1700 - - 

5 0.2000 สีฟูา - 

33 หัวว่านนางคํา : Curcuma aromatica Salisb. 
1 0.9765 สีฟูาอ่อน +++ 

2 0.2235 สีน้ําเงิน ++++ 

34 ส้มเขียวหวาน : Citrus reticulate 1 0.0350 - + 

35 ผิวส้มซ่า : Citrus medica L. Var. 
1 0.1059 สีฟูาอ่อน - 

2 0.0588 - + 

3 0.0118 สีฟูา - 

36 ใบส้มซ่า : Citrus medica L. Var. 
1 0.1529 สีฟูา - 

2 0.0941 สีน้ําเงิน - 

3 0.0118 สีน้ําเงิน - 

37 ส้มโอ : Citrus maxima (Burm.) Merr. 1 0.0470 สีฟูา - 

38 หัวหญ้าแห้วหมู : Cyperus rotundus L. 
1 0.2706 สีฟูา - 

2 0.1529 สีฟูา - 

3 0.1176 สีฟูา - 

39 สะระแหน่ : Mental cordifolia Opiz. 

2 0.1640 - ++ 

3 0.0940 - + 

4 0.0240 สีฟูา ++ 

40 โหระพา : Ocimum basilicum L. - - - - 
 

จากผลการทดลอง ทําให้สามารถคัดเลือกน้ํามันหอมระเหยจากสมุนไพรได้ 6 ชนิด (ดังตารางที่ 2) ที่ให้ผลการ
ต้านอนุมูลอิสระมาก และมากที่สุดเมื่อตรวจสอบด้วย DPPH ได้แก่ พืชในวงศ์ Labiatae 2 ชนิด คือ กะเพราขาว และกะเพราแดง 
พืชในวงศ์ Annonaceae 2 ชนิด คือ กระดังงาไทย กระดังงาสงขลา พืชในวงศ์ Piperaceae 1 ชนิด คือ พลู และพืชในวงศ์ 
Zingiberaceae1 1 ชนิด คือ ว่านนางคํา และนําน้ํามันหอมระเหยที่คัดเลือกได้ไปทําการหาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระต่อไป  
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การทดสอบเชิงปริมาณวิเคราะห์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยที่ กลั่ นได้และหาค่า IC50 
จากการศึกษา TLC Screening for radical scavengers ของน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ําของพืชในวงศ์ 
Labiatae 2 ชนิด คือ กะเพราขาว และกะเพราแดง พืชในวงศ์ Annonaceae 2 ชนิด คือ กระดังงาไทย กระดังงาสงขลา พืช
ในวงศ์ Piperaceae 1 ชนิด คือ พลู และพืชในวงศ์ Zingiberaceae1 1 ชนิด คือ ว่านนางคํา พบว่าสมุนไพรที่แสดงฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากท่ีสุด คือ กะเพราแดง และพลู จึงนําน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอนํ้าดังกล่าวไปทดสอบสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณวิเคราะห์ และคํานวณหาค่า IC50 ซึ่งได้ผลของค่า IC50 ของน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่น
ด้วยไอนํ้าแต่ละชนิด แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่า IC50 ของน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ํา  
 
 
  
 
 
 
 

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองสรุปได้ว่าน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ําของพลูแสดงสมบัติการต้าน
อนุมูลอิสระในเชิงปริมาณมากที่สุด (IC50 = 16.672 ppm) ส่วนน้ํามันหอมระเหยที่ได้จากการกลั่นด้วยไอน้ําของกระดังงา
สงขลา จะแสดงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณน้อยที่สุด (IC50 = 8511.38 ppm)  

 
 
ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับร้อยละการต้านอนุมูลอิสระของน้ํามันหอมระเหยว่านนางคํา 

 

Sample IC50 (ppm) 

กระดังงาไทย 330.369 
กระดังงาสงขลา 8511.380 

กะเพราขาว 168.267 
กะเพราแดง 485.288 

พลู 16.672 
ว่านนางคํา 839.460 
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ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี - สเปกโทรมิเตอร์มวล (Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry) เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยหาสารประกอบทางเคมีในน้ํามันหอมระเหยดอกกระดังงาไทย โดยวิธีแก๊สโคร
มาโทกราฟ ี- สเปกโทรมิเตอร์มวลบ้างแล้ว ในการวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาสารประกอบเคมีในน้ํามันหอมระเหยหัวว่านนางคํา ซึ่ง
จากผลการทดลองพบว่า หัวว่านนางคํามีน้ํามันหอมระเหยร้อยละ 0.191 และ จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี 
- สเปกโทรมิเตอร์มวล พบสารประกอบทางเคมีที่เหมือนกับท่ีพบในน้ํามันหอมระเหยของพืชตระกูลขมิ้นอ่ืน ๆ 8 ชนิด ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4.9 และพบสารประกอบทางเคมีอื่นๆ อีก 21 ชนิด (ภาคผนวก) ซึ่งไม่สามารถระบุโครงสรา้งสารได้ดว้ย
วิธีแก๊สโครมาโทกราฟี - สเปกโทรมิเตอร์มวล เนื่องจากสารหลายชนิดมีน้ําหนักโมเลกุลเท่ากัน เช่น สารประกอบที่มีน้ําหนัก
โมเลกุล 218 ซึ่งมีค่าร้อยละของพื้นที่ใต้กราฟ (% Peak areas) สูงถึง 32.30 นั้นให้ผลการวิเคราะห์ว่าสามารถเป็น
สารประกอบทางเคมีได้ 2 ชนิด คือ 2, 3 - Diethylpyrazine หรือ Xanthorrhizal  ดังตารางที่ 3     
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้วย GC-MS 

 

สรุปผลการทดลอง 
      จากการศึกษาการกลั่นน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 40 ชนิด 40 ตัวอย่าง จากพืช 8 วงศ์  พบว่าพืชในวงศ์ 
Zingiberaceae และ Annonaceae เมื่อนํามากลั่นโดยใช้ไอนํ้าให้ปริมาณน้ํามนัหอมระเหยมากท่ีสุดทั้งจากส่วนหัวของกระทือ 
และว่านนางคํา ดอกของกระดังงาไทย กระดังงาสงขลา และเหง้าของขมิ้นอ้อย โดยมีร้อยละของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้อยู่
ในช่วง 0.583 ถึง 0.799 ส่วนพืชในวงศ์ Gramineae และ Labiatae กลั่นได้ปริมาณน้ํามันหอมระเหยรองลงมา โดยมีร้อยละ
ของน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้อยู่ในช่วง 0.135 ถึง 0.499 ได้จาก ใบสาระแหน่ ใบกะเพราขาว ใบพลู ใบกะเพราแดง ใบ
โหระพา ต้นตะไคร้ และต้นตะไครหอม และพบว่าพืชในวงศ์ Bignoniaceae, Magnoliaceae, Piperaceae และ Rutaceae 
กลั่นได้ปริมาณน้ํามันหอมระเหยในปริมาณที่น้อยถึงน้อยมากจากดอกและใบของ ช้าพลู ปีบ จําปี จําปา และแก้ว ตามลําดับ  

SI. 
No 

Compound 
Peak  areas 

( % ) 
Retention Time 

(RT) 
Structure 

1 Camphor 8.99 17.306 
H3C CH3

CH3
O 

2 Curcumene 8.57 38.359 
H3C

CH CH2

CH3

CH2 CH C
CH3

CH3

 
3 β-Farnesene 1.64 36.816 

CH3

CH2
H3C CH3

CH2

 
4 Borneol 1.61 18.549 

H3C CH3

CH3
H
OH 

5 Caryophyllene 0.89 48.849 
H2C

CH3H3C

H3C

H

H

 
6 α-Zingibirene 0.83 33.620 

 
7 Camphene 0.69 7.336 CH3

CH3

CH2  
8 β-Bisabolene 0.40 40.611 

CH3

CH2
C(CH3)2
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      จากการศึกษา TLC Screening for Radical Scavengers ของน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร พบว่าน้ํามันหอม
ระเหยที่กลั่นได้จากพืชสมุนไพรไทยท่ีออกฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงเรียงลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ใบกะเพราขาว ใบกะเพรา
แดง ใบพลู ดอกกระดังงาไทย และ ดอกกระดังงาสงขลา น้ํามันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเล็กน้อยคือ ใบ
สะระแหน่ เหง้าข่า ขงิ  
      เมื่อนําน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรไทยที่คัดเลือกทั้ง 6 ชนิด มาศึกษาเพื่อหาปริมาณการต้านอนุมูลอิสระของ
น้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร ซึ่งจากผลการทดลองพบว่าน้ํามันหอมระเหยจากใบพลู แสดงสมบัติการต้านอนุมูลอิสระใน
เชิงปริมาณมากที่สุด คือ มีค่า IC50 เท่ากับ 16.672 ppm  น้ํามันหอมระเหยดอกกระดังงาไทย มีค่า IC50 เท่ากับ 330.369 
ppm น้ํามันหอมระเหยจากหัวว่านนางคํา มีค่า IC50 = 839.460 ppm และพบว่าน้ํามันหอมระเหยจากดอกกระดังงาสงขลามี
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระในเชิงปริมาณน้อยที่สุด มีค่า IC50 เท่ากับ 8511.380 ppm  
      จะเห็นได้ว่างานวิจัยด้านน้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากพืชสมุนไพรไทย สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรไทยเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นการพัฒนามาตรฐานของน้ํามันหอมระเหย หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง จะทําให้ประเทศไทยมี
ช่ือเสียงด้านสุคนธบําบัดยิ่งขึ้น และทําให้เราสามารถลดการนําเข้าน้ํามันหอมระเหย รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยให้เป็นสินค้าส่งออกได้มากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
      น้ํามันหอมระเหยที่กลั่นได้จากพืชสมุนไพรไทยในวงศ์ Zingiberaceae เช่น ว่านนางคํา ข่า และขิง ก็มีความน่าสนใจ
มากถึงแม้ว่าจะให้ผลแสดงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระไม่มากนัก แต่พบว่าฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่ได้จากค้นคว้าด้านเอกสารงานวิจัย 
(หน้า 21 ถึง 63) เช่น ต้านเช้ือแบคทีเรีย และขับลมมีความน่าสนใจไม่น้อยที่จะพัฒนาให้มีศักยภาพต่อไป  
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บทคัดย่อ    
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ เฉพาะผลงานที่มี
ลักษณะการซ้ํากันของเส้นและรูปร่างในช่วงปีค.ศ. 1960-2013 ในประเด็นต่อไปนี้ชุดสี กลวิธี การจัดองค์ประกอบ และ                  
2) สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาด้วยเทคนิคสีน้ํามันกับพู่กันลมบนผ้าใบ กลุ่มตัวอย่างคือ ผลงานจิตรกรรมของ 
บริดเจ็ทไรลี่ย์ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่แบบวิเคราะห์ตารางกริด แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย 
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การวิเคราะห์
เชิงเนื้อหาร่วมกับร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบประเมินมาตรวัดของลิเคิอร์ท 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์พบว่า ชุดสทีี่ใช้ได้แก่ สีขาว สีชมพู สีฟูา สีดํา และ
สีเขียว กลวิธีใช้เทคนิคการระบายสีขอบคม การจัดองค์ประกอบ (ความสมดุล) จัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน ไม่มี
จุดเด่นและการเน้น  
 2) การสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยใช้ชุดสี ประกอบด้วย สีขาว สีชมพู สีฟูา สีดํา และสีเขียว กลวิธีใช้เทคนิคการระบาย
สีขอบคม การจัดองค์ประกอบ (ความสมดุล) จัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน โดยไม่มีจุดเด่นและการเน้น 

 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to study the optical arts paintings of Bridget Riley During 
1960-2013 AD., particularly the works with line and shapes repetition in terms of colour set, methods of 
painting and composition and 2) to create the optical arts paintings with oil paints and air brush on 
canvas. The sample included paintings of Bridget Riley. The research instruments involved Grid Table 
Analysis, structured observation checklist, the researcher’s paintings, structured interview and painting’s 
quality assessment form. Data were statistically analyzed in percentage and MEAN with content analysis. 
And Likert Scale. 
 The findings revealed as follows. 
 1) To study the optical arts paintings of Bridget Riley employed sets of colours, i.e., white, pink, 
blue, black and green. The painting methods referred to hard edge painting. Symmetry was used as the 
composition for balance without point of focus or emphasis. 
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**อาจารย์ประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 270 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 2) The optical arts paintings created by the researcher in the present study employed sets of 
colours, i.e., white, pink, blue, black and green. The painting methods referred to hard edge painting. 
Symmetry was used as the composition for balance without point of focus or emphasis. 
 

บทน า 

        ผู้วิจัยได้พบเห็นงานจิตรกรรมในอินเตอร์เน็ต เป็นงานจิตรกรรมรูปแบบนามธรรมที่มีความทันสมัยเกี่ยวกับการ
นําเสนอผลงาน โดยผลงานเหล่านั้นเป็นของศิลปินช่ือบริดเจ็ท ไรลี่ย์  (Bridget  Riley) ผลงานที่ได้พบเห็นมีลักษณะการสร้าง
งานด้วยเส้นท่ีมีการซ้ํากันของเส้นในทิศทางเดียวกัน ในแต่ละเส้นนั้นมีสีสันท่ีแตกต่างกันไป มีการจัดวางองค์ประกอบของสีที่ดู
สนุกสนาน ซึ่งผลงานที่ผู้วิจัยสนใจเป็นงานในลักษณะชุดในชุดมีงานจิตรกรรม 2 กลุ่มสีคือ กลุ่มสีแดงและกลุ่มสีม่วง ลักษณะ
ของผลงานมีขนาดใหญ่เท่ากับฝาผนังห้องเกือบครึ่งห้อง โดยงานจิตรกรรมโทนสีนี้ผู้วิจัยมีความชอบโดยส่วนตัวอยู่ก่อนหน้า 
และความที่ผลงานของศิลปินผู้นี้สรา้งมาในยุคปลายศตวรรษท่ี 19 ทําให้ผู้วิจัยเกิดความประทับใจในแนวความคิดของศิลปินผูน้ี้ 
ที่ผลงานได้สร้างจากความคิดที่เรียบง่าย สร้างจุดเด่นของภาพด้วยเส้นและสี ภายในภาพได้แสดงความเคลื่อนไหว ความไม่หยุด
นิ่งและความพร่ามัว ทําให้ผู้วิจัยสัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ท่ีเกิดขึ้นมาแล้วเกือบร้อยปีแล้วส่งผลมาถึงยุคปัจจุบัน 
 จากประสบการณ์ดังกล่าวทําให้ผู้วิจัยเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเรียนรู้ผลงานช้ินนั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่าเป็น
ของศิลปินชาวอังกฤษช่ือบริดเจ็ท ไรลี่ย์  ศิลปินลัทธิศิลปะลวงตาหรือออพอาร์ต  (Op Art or Optical Art) ซึ่งได้สร้างผลงาน
ในช่วงปี ค.ศ.1960 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะผลงานของลัทธิศิลปะลวงตาเป็นแผ่นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นแบนราบ และหยุดนิ่ง
กับที่เหมือนภาพทั่วๆ ไป แต่ผลของภาพทําให้ผู้ชมบังเกิดอาการพร่านัยตาคล้ายกับภาพในภาพนั้นมีความเคลื่อนไหวได้  
หลักการสร้างงานนอกจากเส้นและสีที่ทําให้เกิดรูปเรขาคณิตแล้วยังทําให้เกิดที่ว่างที่ลดหลั่นเป็นจังหวะ และความเคลื่อนไหว
ในช้ินงานนั้นๆ งานศิลปะลวงตาเป็นท่ีนิยมในช่วงปี ค.ศ. 1920 เป็นต้น และมีศิลปินอีกหลายท่านที่โด่งดังในยุคนั้นๆ  
 ผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะนําเอารูปแบบการนําเสนอผลงานของศิลปินช่ือบริดเจ็ท ไรลี่ย์ที่โดยผลงานของผู้วิจัย
มีแนวความคิดเกี่ยวกับภาพลวงตาที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น ทําให้พร่ามัว ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวของภาพ ผู้วิจัยได้นํามา
ดัดแปลงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลงานของผู้วิจัยที่มีความลวงตาในผลงาน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ เฉพาะผลงานที่มีลักษณะการซ้ํากันของเส้นและ
รูปร่างในช่วงป ีค.ศ. 1960-2013 ในประเด็น 1) ชุดสี 2) กลวิธี 3) การจัดองค์ประกอบ 
 2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษานํามาสังเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตา: กรณีศึกษากลวิธีการ
สร้างงานศิลปะลวงตาด้วยเทคนิคสีน้ํามันกับพู่กันลมบนผ้าใบ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  ประชากร คือ การคัดเลือกกลุ่มประชากรจากผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ที่สร้างขึ้นระหว่างปี 
ค.ศ. 1960-2013 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผลงานแบบเจาะจงโดยเลือกจํานวน 15 ภาพจากทั้งหมด 50 ภาพ นําพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ทําการรับรองคือ รองศาสตราจารย์สมชาย 
พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล และรองศาสตราจารย์ประไพ วีระอมรกุล 
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 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ (Bridget Riley) เฉพาะผลงานที่มีลักษณะการ
ซ้ํากันของเส้นและรูปร่างในช่วงปี ค.ศ. 1960-2013 โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจงโดยเลือกจํานวน 15 ภาพ ได้แก่ภาพผลงาน
ต่อไปนี ้

            
 1.Movement in Squares             2.Blaze1                        3.Chant2                         4.Orient4 
 

                   
         5.Aurulum                       6.Bali                    7.Justinian                         8.Shimmered 
 

            
        9.Lagoon1         10. Composition with Circles1 11.Evoë 3    12.Painting with Verticals1 
 

                  
  13.Red with Red1     14.Two Yellows, Composition with Circles3              15.Quiver 2 
 
 ขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ 1) กําหนดปัญหาการวิจัยและช่ือเรื่อง 2) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 3) กําหนดกลุ่ม
ประชากร 4) กําหนดและสร้างเครื่องมือ 5) เก็บรวมรวมข้อมูล 6) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 7) นําผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลไปสร้างผลงานครั้งที่ 1 จํานวน 4 ช้ิน 8) นําผลงานทั้ง 4 ช้ิน พร้อมแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาและ
เสนอแนะข้อปรับปรุงตามวัตถุประสงค์  9) นําผลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญมี
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ความเห็นว่าภาพยังไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์จํานวน 2 ช้ิน 10) นําผลงานให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณา และประเมินความสอดคล้องกับผลการวิจัย และประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยตามวัตถุประสงค์ และ
จัดลําดับคุณภาพ 11) เขียนรายงานการวิจัยและจัดนิทรรศการ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบวิเคราะห์ตารางกริด 2) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง 3) ผลงาน
สร้างสรรค์ของผู้วิจัย 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 5) แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ด้วยการใช้ แบบวิเคราะห์ตารางกริด และแบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ รองศาสตราจารย์
สมชาย พรหมสุวรรณ  รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล และรองศาสตราจารย์ประไพ วีระอมรกุล ผลงานสร้างสรรค์ของ
ผู้วิจัย และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภายนอกเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล 
เนตรดี และนายไมตรี หอมทอง จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสร้างสรรค์ผลงาน แบบประเมินคุณภาพผลงาน
สร้างสรรค์ ตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือโดยให้ผูท้รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านตรวจสอบชุดคําถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัย
และการสร้างสรรค์ผลงานว่าสอดคล้องกันหรือไม่โดยใช้การหาค่า IOC เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดโดยได้รับความ
กรุณาจาก รองศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล เนตรดี และนายไมตรี หอมทอง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบวิเคราะห์ตารางกริด (Grids Analysis Tablc) เป็นการเก็บข้อมูลเรื่องชุดสี
และกลวิธีท่ีใช้ในการทํางานจะทําการบันทึกผลการทํางานในแต่ละช่อง แล้วจึงบันทึกผลลงในตารางบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากดําเนินการวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลครบทุกภาพผลงาน จึงนําผลการบันทึกของแต่ละภาพที่ได้สังเคราะห์ โดยใช้
ตารางบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์หาค่าร้อยละของภาพทั้งหมดนําผลที่พบสูงสุดและถัดมาแปลความหมายโดยใช้วิธีวิเคราะห์
เชิงเนื้อหา 2) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Stuctured Obsevation) เป็นการเก็บข้อมูลเรื่องการจัดองค์ประกอบ (ความ
สมดุล) และการจัดองค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น) จะทําการบันทึกผลการทํางานในแต่ละช่อง แล้วจึงบันทึกผลลงในตาราง
บันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากดําเนินการวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลครบทุกภาพผลงาน จึงนําผลการบันทึกของแต่ละภาพ
ที่ได้สังเคราะห์ โดยใช้ตารางบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์หาค่าร้อยละของภาพทั้งหมดนําผลที่พบสูงสุดและถัดมาแปล
ความหมายโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Stuctured Interview) ตารางบันทึกข้อมูลจา
การสัมภาษณ์ โดยทําการจดบันทึกประเด็นคําตอบไว้ในแต่ละช่องและทําการสรุปผลการสัมภาษณ์ของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนํา
ผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วจึงนําข้อมูลการสัมภาษณ์มาสรุป เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงานครั้งที่ 2 ต่อไป แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 จํานวน 2 ภาพ เพื่อให้
ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์อีกครั้ง หลังจากนําผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้ว นําข้อมูลการสัมภาษณ์มาสรุป และประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและสร้างสรรค์ครั้ง คือ 1) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
โดยพิจารณาจากค่าร้อยละที่พบมากที่สุดตามละดับในการกําหนดประเด็นวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2) ร้อยละ (Percentage) (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2535) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ เฉพาะผลงานที่มีลักษณะการซ้ํากันของ
เส้นและรูปร่างในช่วงปี ค)ศ) 1960-2013 โดยนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยใช้สถิติร้อยละ 
(Percentage) ช่วยในการจําแนกข้อมูล วิธีการคือสังเกตในประเด็นท่ีศึกษา จดบันทึกในตาราง หาค่าร้อยละเพื่อจําแนกความ
มากน้อย  
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ เฉพาะผลงานที่มีลักษณะการซ้ํากันของเส้น
และรูปร่างในช่วงป ีค.ศ) 1960-2013 พบว่า    
 1) ชุดสี พบว่า ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของ บริดเจ็ท ไรลี่ย์ปรากฏชุดสี 5 สีแรก ได้แก่ สีขาว สีชมพู สีฟูา สี
ดําและสีเขียว ตามลําดับ เป็นการใช้สีที่มตี่อสายตามนุษย์ ทําให้เกิดความลวงตา อาจจะใช้สีเดียวหรือคู่สีสอดคลอ้งกับบทความ
ของ (สมชาย พรหมสุวรรณ, 2548, น.57) กล่าวไว้ว่า สีมีพลังต่อการตอบสนองของมนุษย์ (Emotional Response) สีแต่ละสี
ให้ความรู้สึกแตกต่างกัน อาจมีความใกล้เคียงกันบ้าง การมองเห็นสีแดงสดใสจะทําให้หัวใจเต้นเร็วข้ึนกว่าปกติ และจะรู้สึกร้อน
ในขณะที่มองเห็นสีน้ําเงินหัวใจจะเต้นช้าลงและรู้สึกเย็นสงบ ดังนั้นการนําสีมาใช้ในการงานวิจัยครั้งนี้สีจึงเป็นองค์ประกอบ
สําคัญในการแสดงออกของผู้วิจัย 
 2) กลวิธีของของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ใช้การระบายสีขอบคม เน้นความคมชัดของเส้น สอดคล้องกับบทความของ (สกนต์ 
ภู่งามดี, 2545, น. 37-38) กล่าวไว้ว่า เป็นการระบายสีที่เน้นความคมชัดระหว่างเส้นรอบนอกของรูปทรงภาพในภาพกับพื้น
หลัง โดยไม่เกลี่ยให้กลมกลืน 
 3) การจัดองค์ประกอบของบริดเจ็ท ไรลี่ย์พบว่า ผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของบริดเจ็ท ไรลี่ย์มีการจัด
องค์ประกอบดังนี ้
  3.1) ความสมดุลโดยที่ผลงานส่วนใหญ่จัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับบทความของ 
(สมภพ จงจิตต์โพธา, 2552, น.81) ได้กล่าวไว้ว่าถึงมุมมองเกี่ยวกับความสมดุลไว้ว่า สมดุลแบบสองข้างไม่เหมือนกัน เป็น
ลักษณะความสมดุลที่เกิดจากการจัดวางรูปร่าง รูปทรงบนระนาบ ให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสมดุลเท่ากันแต่รูปร่างหรือรูปทรง
ไม่เหมือนกัน  
  3.2) จุดเด่นและการเน้นของบริดเจ็ท ไรลี่ย์  พบว่า การจัดองค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น) ด้วยการไม่
ปรากฏจุดเด่นภายในภาพ สอดคล้องกับบทความของ (ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์, 2555, น.167-175) คือเป็นการไม่เน้นส่วนหนึ่งส่วน
ใดของภาพหรือผลงานให้เป็นจุดเด่นอย่างชัดเจน แต่ให้ความสําคัญของรูปทรงทั้งหมด และที่พบรองลงมาเป็นการจัด
องค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น) เน้นด้วยขนาด สอดคล้องกับบทความของ (ฉัตร์ชัย อรรถปักษ์, 2555, น.167-175) กล่าว
ไว้ว่า ขนาดความใหญ่เล็กของรูปร่าง รูปทรง ตามปกติมนุษย์จะมองเห็นและรับรู้รูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ก่อนรูปทรงที่มีขนาดเล็ก 
และสิ่งที่พบน้อยที่สุดคือ การเน้นด้วยเส้นนําสายตา เป็นเส้นที่นําไปหาจุดเด่นของภาพ สอดคล้องกับบทความของ (สมภพ 
จงจิตต์โพธา, 2554, น.210-212) กล่าวไว้ว่า เป็นการใช้หลักทัศนียภาพวิทยาแบบเส้นที่ใช้นําสายตาเข้าสู่ภาพ ในภาพเส้นจะ
ทําหน้าที่เป็นโครงสร้างของการจัดภาพ เพื่อให้ส่วนต่างๆ ขององค์ประกอบพุ่งเข้าและพุ่งออกสลับกัน 
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 ช่ือภาพ ลวง หมายเลข 5 
 

 ผลการสร้างสรรค์ช้ินที่ 5 ช่ือภาพ ลวง หมายเลข 5 ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเพิ่มขนาดของช้ินงานให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากเดิม 80x100 เซนติเมตร ปรับ
เป็น 150x200 เซนติเมตร ทําให้การทํางานมีความคล่องตัวน้อยลง และใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์งานอย่างจํากัด และมีการจัด
วางทิศทางของเส้นภายในผลงานให้เกิดความลวงตามากยิ่งขึ้น ด้วยการนําความถี่ของเส้นที่ก่อให้เกิดรูปร่างในผลงานนํามาจัด
องค์ประกอบ (ความสมดุล) โดยใช้เส้นตรงทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาจัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน มีปริมาณน้ําหนัก
ของสีเท่ากัน แต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคล้ายกับมีรูปร่างขนาดใหญ่กว่าจํานวนน้อยกว่า ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคล้ายกับมีขนาดเล็กแต่มีจํานวน
มากกว่า แต่ให้ความรู้สึกว่าสมดุลกัน และจะใช้การจัดองค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น) ด้วยไม่ปรากฏจุดเด่น คือเป็นการไม่
เน้นส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพหรือผลงานให้เป็นจุดเด่นอย่างชัดเจน แต่ให้ความสําคัญของรูปทรงภายในภาพให้เกิดการ
เคลื่อนไหว อาจเกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งในเวลาเดียวกัน และช้ินงานทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้ง ชุดสีมี 2 สีคือ สีชมพู
กับสีเขียว เป็นชุดสีที่สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านว่าเป็น ชุดสีหลอกสายตาได้ดี เป็นคู่สีที่สวย และเป็นสีตัดกันทําให้เกิดสี
แฝง โดยใช้สีชมพูกับสีเขียวในปริมาณที่เท่าๆ กัน เพื่อเรียนรู้การใช้สีที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู้ของสายตามนุษย์ กลวิธีการระบายสี
ขอบคม ใช้สีน้ํามันด้วยพู่กันลม เพื่อพ่นสีที่เน้นความคมชัดระหว่างเส้นรอบนอกของรูปร่างกับพื้นหลัง โดยไม่เกลี่ยให้กลมกลืนกัน 
 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยมีดังนี้ เตรียมเฟรมผ้าใบขนาด 150x200 เซนติเมตร และทําการพ่นสีพื้น
ด้วยพู่กันลมโดยใช้สีน้ํามันสีชมพูพ่นให้ทั่วบริเวณของผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีแล้วประมาณครึ่งวัน ขั้นตอนต่อมาเป็นการติด
เทปกาวตามรูปแบบที่กําหนดไว้ เมื่อแปะเสร็จตรวจความเรียบร้อยของเทปกาวให้สมบูรณ์ ต่อมาเป็นขั้นตอนลงพ่นสีรอบที่ 2 
โดยใช้สีเขียวพ่นให้ทั่วบริเวณของผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีแล้วประมาณครึ่งวันก็ดึงเทปกาวออกทั้งหมด ขั้นตอนต่อมาให้เรา
แปะเทปกาวอีกครั้งโดยแปะทับลงบนสีเขียวที่พ่นครั้งแรก เมื่อติดเทปกาวเสร็จตรวจความเรียบร้อยของเทปกาวให้สมบูรณ์ 
ต่อมาเป็นการพ่นสีรอบที่ 3 ด้วยสีเขียวให้ทั่วบริเวณผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็ดึงเทปกาวออก เป็น
ขั้นตอนท่ีทิ้งระยะเวลานานไม่ได้ ต้องแกะเทปกาวออกตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ก็จะได้ผลงานภาพลวงตาที่เสร็จสมบูรณ์  



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 275 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 ผลงานของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ให้ความรู้สึกถึงความพร่ามัวของภาพด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างงานภาพผลงานให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวอาจเกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับผลงาน
ต้นแบบท่ีได้ทําการวิจัยไม่ว่าจะเป็นความพร่ามัวของภาพหรือความรู้สึกของภาพที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 

  
 

            ช่ือภาพ ลวง หมายเลข 6 
 

 ผลการสร้างสรรค์ช้ินที่ 6 ช่ือภาพ ลวง หมายเลข 6 ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญมาสร้างสรรค์ผลงานในเรื่องของการเพิ่มขนาดของช้ินงานให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากเดิม 80x100 เซนติเมตร ปรับ
เป็น 170x170 เซนติเมตร ทําให้การทํางานมีความคล่องตัวน้อยลง และใช้พื้นที่ในการสร้างสรรค์งานอย่างจํากัด และมีการจัด
วางทิศทางของเส้นภายในผลงานให้เกิดความลวงตามากยิ่งขึ้น ด้วยการจัดองค์ประกอบ (ความสมดุล) ใช้เส้นตรงทั้งแนวตั้ง
และแนวนอนมาจัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน มีปริมาณน้ําหนักของสีเท่ากัน แต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคล้ายกับมีรูปร่างขนาด
ใหญ่กว่าจํานวนน้อยกว่า ส่วนอีกฝั่งหนึ่งคล้ายกับมีขนาดเล็กแต่มีจํานวนมากกว่า แต่ให้ความรู้สึกว่าสมดุลกัน และจะใช้การจัด
องค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น) ด้วยไม่ปรากฏจุดเด่น คือเป็นการไม่เน้นส่วนหนึ่งส่วนใดของภาพหรือผลงานให้เป็นจุดเด่น
อย่างชัดเจน แต่ให้ความสําคัญของรูปทรงภายในภาพให้เกิดการเคลื่อนไหว อาจเกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งในเวลาเดียวกัน 
และช้ินงานทําเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชุดสีมี 2 สีคือ สีขาวกับสีดํา เป็นชุดสีที่สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านว่าเป็นสีตัดกันทําให้
เกิดการลวงตาได้ดีมาก เหมาะกับงานประเภทน้ีมากเพราะยุคสมัย โดยใช้สีขาวกับสีดําในปริมาณที่เท่าๆ กัน เพื่อเรียนรู้การใช้
สีที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของสายตามนุษย์ โดยใช้กลวิธีการระบายสีขอบคม ใช้สีน้ํามันด้วยพู่กันลม เพื่อระบายสีที่เน้นความ
คมชัดระหว่างเส้นรอบนอกของรูปร่างกับพ้ืนหลัง โดยไม่เกลี่ยให้กลมกลืน 
 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยมีดังนี้ เตรียมเฟรมผ้าใบขนาด 170x170 เซนติเมตร และทําการพ่นสีพื้น
ด้วยพู่กันลมโดยใช้สีน้ํามันสีขาวพ่นให้ท่ัวบริเวณของผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีแล้วประมาณครึ่งวัน ข้ันตอนต่อมาเป็นการติดเทป
กาวตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้ เมื่อแปะเสร็จตรวจความเรียบร้อยของเทปกาวให้สมบูรณ์ ต่อมาเป็นขั้นตอนลงพ่นสีรอบที่ 2 โดย
ใช้สีดําพ่นให้ท่ัวบริเวณของผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีแล้วประมาณครึ่งวันก็ดึงเทปกาวออกทั้งหมด ขั้นตอนต่อมาให้แปะเทปกาว
อีกครั้งโดยแปะทับลงบนสีดําที่พ่นครั้งแรก มีใช้เทปกาวเป็นจํานวนมาก เพราะขนาดของเส้นมีขนาดที่ค่อนข้างกว้าง และมีการ
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ลดหลั่นกันอย่างเห็นได้ชัด เมื่อติดเทปกาวเสร็จตรวจความเรียบร้อยของเทปกาวให้สมบูรณ์ ต่อมาเป็นการพ่นสีรอบที่ 3 ด้วยสี
ดําให้ท่ัวบริเวณผ้าใบ รอจนสีแห้งสนิทดีใช้เวลาประมาณครึ่งวันก็ดึงเทปกาวออกก็จะได้ผลงานภาพลวงตาที่เสร็จสมบูรณ์  
 ผลงานของบริดเจ็ท ไรลี่ย์ให้ความรู้สึกถึงความพร่ามัวของภาพด้วยชุดสี และกลวิธีการระบายสีขอบคมในการสร้างงาน 
ภาพผลงานให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอาจเกิดความกลมกลืนหรือขัดแย้งในเวลาเดียวกัน ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็
สอดคล้องกับผลงานต้นแบบท่ีได้ทําการวิจัยไม่ว่าจะเป็นความลวงตาของภาพหรือความรู้สึกของภาพที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่
ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
 1) การติดเทปกาว เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ควรตรวจสอบเทปกาวให้เรียบเนียนติดกับเฟรมผ้าใบ เพราะการติดเทปกาว
มีผลต่อคุณภาพของผลงาน 
 2) การคํานวณและร่างภาพ ผลงานที่เสร็จแล้วจะสมบูรณ์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการคํานวณภาพร่างที่ถูกต้อง
ตามลักษณะของศิลปะลวงตา 
 3) ควรศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสีเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานให้ดูดียิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาทฤษฏีสีให้มากข้ึนตามวัตถุประสงค์เรื่อง ศิลปะลวงตา  
 2) ควรพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานเทคนิคและกลวิธีตา่งๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะลวงตาให้
มีความหลากหลายมากข้ึน  
 3) ขนาดผลงาน ควรมีขนาดที่ใหญ่เพราะจะดึงดูดความสนใจได้ดี  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลงานจิตรกรรมเรื่องคนอ้วนในงานจิตรกรรม กรณีศึกษาภาพเขียนของเฟอร์
นันโด แองกูโร โบเตโร ที่สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1969 ถึง ค.ศ. 2011 ในประเด็น แนวคิด การจัดภาพ การบิดเบือนรูปคน 
เทคนิคการระบายสี ชุดสี และ 2) นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์ผลงานเรื่องคนอ้วน ด้วยสีอะคิลิกบนผ้าใบ กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ ผลงานจิตรกรรมของเฟอร์นันโด แองกูโรโบเตโร คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่ 
แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง แบบวิเคราะห์ตารางกริด แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบประเมินคุณภาพ  โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ใช้เทคนิคเดลฟายประยุกต์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละและ
ค่าเฉลี่ยร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ประเด็นเรื่องแนวคิด พบว่า โบเตโรใช้แนวคิดในการสร้างภาพ  4 แนวคิด ได้แก่  (1) เรื่องการพักผ่อนโดยแสดงใน

ลักษณะคนกําลังเล่นไพ่ กําลังนอนพัก การนั่งรับประทานอาหาร  (2) แนวคิดเรื่องความอบอุ่น  โดยแสดงภาพมิตรภาพระหว่าง
เพื่อนหรือผู้คนท่ีรู้จัก การทักทายกัน  การแสดงความเคารพ  และคู่รักแสดงความรักต่อกัน (3)  แนวคิดเรื่องศาสนา  โดยแสดง
ภาพพระเยซูที่มีลักษณะอ้วน (4) แนวคิดอวดตัว  โดยแสดงภาพหญิงชนช้ันสูงมีการแต่งกายด้วยชุดและเครื่องประดับหรูหรา
ราคาแพง  2) ประเด็นเรื่องการจัดภาพ พบว่า โบเตโร นิยมจัดภาพแสดงความสมดุลแบบซ้ายขวาคล้ายกัน ประเด็นเรื่องการ
บิดเบือนรูปคน พบว่า นิยมบิดเบือนสัดส่วนอวัยวะของคนขยายให้ใหญ่เกินจริงไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลําตัวแขนขา ขณะเดียวกันลด
ขนาดของเท้ากับมือและองค์ประกอบอื่นในภาพ เช่น แก้วน้ํา ผลไม้ ไพ่ ฯลฯ ประเด็นเรื่องเทคนิคระบายสี พบว่า ใช้เทคนิค
ระบายสีแบบไล่น้ําหนักอ่อนแก่ และระบายเรียบในบางส่วนผสมผสานกันไป ประเด็นเรื่องชุดสีพบมาก ได้แก่ ชุดสีน้ําตาล ชุดสี
ดํา ชุดสีเขียวอมน้ําตาลตามลําดับ   

2) การสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย ผู้วิจัยได้นําผลที่ได้จากการศึกษาในประเด็นแนวคิดการสร้างภาพ การจัดภาพ  
การบิดเบือนรูปคน  เทคนิคการระบายสีและชุดส ี มาสร้างสรรค์ผลงานจํานวน 2 ช้ิน ได้แก่ ช้ินท่ี 1 ช่ือภาพ “ความสุข” ขนาด
ภาพ 70x90 ซม. เทคนิคสีอคิลิค ช้ินที่ 2  ช่ือภาพ “ตัวเอง” ขนาดภาพ 70x90 ซม. เทคนิคสีอะคิลิค ผลงานทั้งสองช้ินได้รับ
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในระดับดีมาก 

ค าส าคัญ: จิตรกรรม คนอ้วน การบิดเบือน  
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Abstract 

 

  The purposes of this research were: 1) to study the fat people in paintings through a case study of 
Fernando Angulo Botero’s paintings during 1969-2011 AD. in terms of concept, composition, distortion, 
painting technique, and colour set and 2) to create the paintings entitled “Fat People” with acrylic on 
canvas. The sample included Fernando Angulo Botero’s paintings obtained through purposive random 
sampling. The research instruments involved structured observation checklist, Grid Table Analysis Form, 
structured interview, and painting’s quality assessment form. Data were statistically analyzed in 
percentage and MEAN and were analyzed using content analysis. 

The findings revealed as follows. 
1) The concepts used by Fernando Angulo Botero in his paintings referred to relaxation, warmth, 

religion and self-expression. The composition mostly employed was symmetry. The enlargement of the 
body organs was employed as distortion for exaggeration. Grade painting and flat painting were adopted 
as painting techniques. The colour set used in paintings were brown, black and taupe.   

2) The paintings created by the researcher in the present study employed the concept of 
relaxation, warmth, religion and self-expression while symmetry was applied as a composition. The body 
organs were exaggerated via enlargement as distortion. Grade painting and flat painting were adopted as 
painting techniques. The colour set used in paintings were brown, black and taupe.   

Key words: Paintings, Fat People, Distortion 
 

บทน า 
คนอ้วน หมายถึง คนที่มีน้ําหนักตัวมากกว่าที่ควรจะเป็น ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2544, น.329) หมายถึง มีเนื้อและไขมันมาก โต อวบ อันเกิดจากการกินอาหารมาก
เกินไป เซลล์ของมนุษย์จะใช้อาหารเฉพาะที่ต้องการใช้เท่านั้น แต่ที่เหลือส่วนใหญ่เปลี่ยนไปเป็นไขมันสะสมอยู่ในช้ันใต้ผิวหนัง 
ซึ่งจะมีเซลล์ไขมันอยู่มาก และจะขยายใหญ่ได้มากเท่าใดก็ได้เพื่อเก็บไขมัน ซึ่งเป็นความหมายที่ไม่น่าปรารถนาของคนทั่ว ๆไป 
จึงทําให้เกิดการไม่ยอมรับ ไม่เป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไป และด้วยค่านิยมในปัจจุบันทําให้คนอ้วนเข้าสังคมได้ยาก ผู้วิจัยจึง
อยากให้คนอ้วนเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ให้มองคนอ้วนว่าเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี เป็นคนอ้วนที่มี
ความสุข น่ารัก และอารมณ์ดี ไม่ทุกข์ร้อน เป็นคนอ้วนท่ีไม่เคยนําพาความขุ่นมัวมาสู่หัวใจ 

จากหลักฐานในอดีตทางศิลปะเกี่ยวกับการยกย่อง หรือเห็นคุณค่าความงามของคนอ้วนปรากฏให้เห็นอยู่หลายยุค
สมัย เช่น ผลงานช่ือ วีนัสแห่งวิเลน์ดอร์ฟ ประติมากรรมแกะสลักรูปหญิงอ้วน ซึ่งมนุษย์ยุคหินยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ (วุฒิ วัฒนสิน, 2552, น.57) หรือภาพจิตรกรรมสตรีรูปร่างอ้วนท้วมที่สัดส่วนงดงามในสายตาของพอล 
รูเบนส์ จิตรกรชาวเฟลมิช คริสต์ศตวรรษที่ 16 รูเบนส์แสดงออกให้เห็นว่าสตรีมีความงามเย้ายวนเพียงใด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง 
ทรวงอก สะโพก หรือสรีระส่วนอ่ืนของสตรี ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสมบูรณ์เย้ายวน ไม่ว่าจะเป็นภาพใด หญิงสาวเหล่านั้น
จะมีลักษณะแฝงไว้ด้วยความไร้เดียงสา ให้ความรู้สึกอันแช่มช่ืน โดยไม่มีจิตรกรท่านใดเขียนภาพหญิงสาว ได้มากเท่ารูเบนส์ 
เขาสามารถแสดงออกได้อย่างงดงามมีชีวิตชีวายิ่งนัก รวมทั้งผลงานของ โอกุสต์ เรอนัวร์ ที่เป็นภาพหญิงเปลือยรูปร่างอ้วน
สมบูรณ์ หลักฐานภาพคนอ้วนในสายตาของศิลปินยังคงเน้นให้เป็นท่ีประจักษ์ 
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มิติด้านศิลปะ : งานศิลปะควรมีบทบาทในการสื่อสารภาพลักษณ์แห่งการยอมรับสําหรับคนอ้วนให้มากขึ้น ศิลปินที่
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาผลงานจิตรกรรมคือเฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโร (Fernando AnguloBotero)ซึ่งเป็นศิลปินชาว
โคลัมเบีย ที่สร้างงานจิตรกรรมเรื่องราวของมนุษย์สัตว์และสิ่งต่างๆที่มีรูปร่างรูปทรงและสัดส่วนที่อวบอ้วนขยายใหญ่ แสดง
กริยาท่าทางต่างๆเช่นการกินนอนเล่นดนตรีเต้นรํา การแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่แตกต่างกันตามบุคลิกเช่น สาวร่างอวบยกขาชุด
บัลเลต์ หนุ่มอ้วนกับสาวอวบกระโปรงสีครามเข้มกําลังเต้นรํากัน แต่ละภาพนั้นส่งตรงความรู้สึกขบขัน อ่อนโยน หรือแม้แต่
ภาพตัวเอง (self-portrait) ของศิลปินเองที่ดูอ้วนในมือมีธงปิดอวัยวะเพศชาย รวมทั้งภาพผู้คนในตํานาน และประวัติศาสตร์
ทั้งหลาย เช่น ภาพของโมนาลิซ่าที่อยู่ในสภาพสาวท้วม หรือภาพหุ่นนิ่งของสิ่งของ แจกัน ผลไม้ ท่ีรูปทรงอวบพอง ล้วนแล้วแต่
แสดงออกถึงความสุขสนุกน่ารักการใช้สีก็จะใช้เทคนิคระบายสีเรียบแบน ไล่น้ําหนักอ่อนแก่ สีสันสดใสนุ่มนวล ไม่ปรากฏ
ร่องรอยของฝีแปรง 
 โบเตโรเริ่มงานเกี่ยวกับศิลปะในปี 1948 เขาย้ายไปที่เมืองโบโกตาและได้เปิดการแสดงภาพครั้งแรกพร้อมกับศิลปิน
คนอื่นๆในภูมิภาค และในปี 1951 งานแสดงเดี่ยวของเขาก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ Galeria Leo Matiz ในโบโกตา ซึ่งในงาน
นั้นภาพเขียนของเขาก็จําหน่ายได้ทั้งหมด และในปีเดียวกันนี้เขาได้ชนะการประกวดงานศิลปะของประเทศโคลัมเบีย โบเตโรจึง
ได้ตัดสินใจใช้เงินรางวัลที่ได้มาไปเรียนศิลปะที่ยุโรป และในปี 1953 โบเตโรย้ายไปปารีส ซึ่งเป็นที่ที่เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ใน
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เพื่อเรียนรู้การทํางานท่ีนั่น 

ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงเล็งเห็นประโยชน์ในเชิงศิลปะที่จะนําองค์ความรู้ของโบเตโรด้านการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรม มาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์จิตรกรรมคนอ้วนในบริบทของจิตรกรรมร่วมสมัย 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลงานจิตรกรรมเรื่องคนอ้วนในงานจิตรกรรมของ  เฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโร ที่สร้างขึ้นระหว่าง                 

ปี ค.ศ. 1969 - 2011 ในประเด็น แนวคิด การจัดภาพการบิดเบือนรูปคน เทคนิคการระบายสี และชุดสี 
2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาสร้างสรรค์ผลงานเรื่องคนอ้วนในงานจิตรกรรม: กรณีศึกษาภาพเขียนของ เฟอร์นันโด 

แองกูโร โบเตโร ด้วยสีอะคิลิกบนผ้าใบ 

 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ประชากรเป็นผลงานจิตรกรรมคนอ้วนของ เฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโร ที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1969 
ถึง คศ.2011 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างผลงานแบบเจาะจงโดยเลือกเฉพาะภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมนุษย์ได้จํานวน 55 ภาพ โดย
พิจารณาคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างภาพบุคคลเดียว และกลุ่มภาพคู่ประกอบสิ่งแวดล้อม ที่แสดงบุคลิก เงียบนิ่ง สุขุม แสดง
ลําตัวต่ําลงมากกว่าเอวโดยเห็นไม่เต็มตัว เพื่อจะได้แสดงแบบอย่างของเครื่องแต่งกายที่แสดงบุคลิกของผู้สวมใส่ได้ชัดเจนขึ้น 
โดยเลือกภาพได้จํานวน 10 ภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation)  
แบบวิเคราะห์ตารางกริด (Grids Analysis Table) แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (Structured Interview) แบบประเมินคุณภาพ 
(Quality Assessment ) และผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 และครั้งท่ี 2  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ จํานวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 แนวคิด การจัดภาพ การบดิเบือนรูปคน เทคนิคการระบายสี และชดุสี ผลงานจิตรกรรมเรื่องคนอ้วนในงานจิตรกรรม 
กรณีศึกษาภาพเขียนของ เฟอร์นนัโด แองกูโร โบเตโร สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี ้
 แนวคิด ในภาพวาดสไตล์อวบอ้วนของโบเตโรนั้น แนวคิด การพักผ่อน  โดยแสดงเป็นภาพคนกําลังเล่นไพ่ และภาพ
สามีภรรยาพักผ่อนโดยการนั่งรับประทานผลไม้ และน้ําผลไม้ที่โต๊ะอาหาร อีกแนวคิดหนึ่งที่นิยม คือแนวคิดความอบอุ่น
ระหว่างบุคคล เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อนหรือคนรู้จักกันในชีวิตประจําวัน ชายหญิงทักทายกันที่ถนนโดย
แสดงการจับมือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและมารยาทที่ดีต่อกัน และการแสดงความอบอุ่นของคู่รักที่แต่งงานกัน ผู้หญิง
กําลังนอนอยู่บนตักของผู้ชาย แสดงให้เห็นถึงความรัก ความเช่ือมั่น  และผ่อนคลายกับบรรยากาศอันสวยงาม แนวคิดเรื่อง
ศาสนา เป็นภาพเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ มีพระเยซูสวมใส่มงกุฎหนามบนศีรษะ โดยเป็นภาพพระเยซูที่แตกต่างออกไป กล่าวคือ
ไม่ได้ซูบผอมเห็นซี่โครงอย่างที่ควรจะเป็น แต่กลับเป็นพระเยซูที่มีลักษณะอวบอ้วนและดูนุ่มนิ่ม แนวคิดอวดตัวสื่อผ่านใบหน้า
ของหญิงชนช้ันสูง ที่มีความมั่นใจในตัวเอง ด้วยการแต่งกาย และชุดเครื่องประดับหรูหราราคาแพง  

การจัดภาพ คือ สมดุลแบบซ้ายขวาคล้ายกัน ใช้กับภาพคนเต็มตัวในด้านดุลยภาพของสี มีความจัดและน้ําหนักของสี
คล้ายกัน ตําแหน่งของเส้นแกนดิ่ง และความตัดกันหรือกลมกลืนกับสีพื้น อันดับ 2 การจัดภาพสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน 
แบบสมมาตร ใช้กับภาพคนครึ่งตัว ให้ความรู้สึกหยุดนิ่ง เพราะเป็นการซ้ําของสิ่งที่เหมือนกัน แต่กลับซ้ายเป็นขวาเข้า
ประจันหน้ากัน อันดับ 3 การจัดภาพสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน ใช้กับภาพคนครึ่งตัว เป็นแบบอสมมาตร โดยมีน้ําหนัก
ของหน่วยในสองข้างของรูปไม่เท่ากัน 

 การบิดเบือนรูปคน ใช้การบิดเบือนสัดส่วนอวัยวะให้ขยายใหญ่เกินจริง  เช่น ใบหน้า ลําคอ ลําตัว  หรือบิดเบือน
โดยลดขนาดของอวัยวะบริเวณมือ แขน และนิ้วมือให้เล็กลง และอาจมีการบิดเบือนวัตถุ ให้ใหญ่หรือเล็กลงเพื่อสื่อความงามใน
การรับรู้ให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วจากความรู้สึกท่ีแตกต่างไปจากการรับรู้รูปทรงธรรมดา  

 เทคนิคการระบายสี เทคนิคการระบายสีที่พบมากที่สุด คือ ส่วนใหญ่เป็นการระบายสีไล่น้ําหนัก ในรูปที่เป็น
ประธานของภาพ สําหรับพื้นหลังใช้ระบายเรียบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทําให้เกิดการตัดกันระหว่างรูปและพื้น ทําให้ภาพประธานดู
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ชุดสี  พบว่า  ชุดสีที่นํามาใช้ปริมาณมากที่สุดคือสนี้ําตาลบริเวณใบหน้า  ลําคอ  ศีรษะ  แขน  มือ  ผม  อันดับ 2 สีที่
พบคือ  สีดํา  บริเวณพื้นหลังภาพและผม  อันดับ 3 สีที่พบคือ  สีเขียวอมน้ําตาลพบบริเวณพื้น  ผนังห้อง  ประตู  เก้าอ้ี   

ภาพคนอ้วนในงานจิตรกรรม กรณีศึกษาของ เฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโร ระหว่างปี ค.ศ. 1969 – 2011  ใน
ประเด็นแนวคิด  การจัดภาพ  การบิดเบือนรูปคน  เทคนิคการระบายสี  ชุดสี  พบว่า  แนวคิดที่นํามาใช้มากเท่าๆกันคือ  
แนวคิดการพักผ่อน  ความอบอุ่น  ศาสนา  และอวดตัว  การจัดภาพที่พบมากที่สุดคือ  การจัดภาพแบบสมดุลซ้านขวา
คล้ายกันใช้กับภาพคนเต็มตัว  การบิดเบือนรูปคนที่พบมากที่สุดคือการบิดเบือนสัดส่วนอวัยวะขยายให้ใหญ่เกินจริงบริเวณ
ใบหน้า  ลําคอ  แขน  ขา  และบิดเบือนโดยการลดขนาดของอวัยวะบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้า  เทคนิคการระบายสีที่พบ
มากที่สุดคือ  เทคนิคการระบายสีไลน่้ําหนักบริเวณใบหน้า  ลําคอ  ลําตัว  แขน  ขา  มือ  โต๊ะ เก้าอี้ รองลงมาเป็นการระบายสี
เรียบพบบริเวณพื้นและผนังห้อง ชุดสีที่พบมากที่สุดคือ  สีน้ําตาล  สีดํา  และสีเขียวอมน้ําตาล ซึ่งสอดคล้องกับผลงานขอ ง
ศิลปินของ เฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโรซึ่งมีรูปแบบจิตรกรรมแบบกึ่งเหมือนจริง (Semi – Abstract Style) มีลักษณะเป็น
รูปทรงตัดทอน หรือรูปทรงกึ่งนามธรรมในการวาด สังเกตได้จากสิ่งต่างๆที่ปรากฏในภาพมีรูปทรงไม่เหมือนของจริง บางส่วน
ของรูปทรงถูกตัดทอนออกไป หรือบิดเบือนไปจากเดิม แต่ยังสามารถคาดเดาได้ว่าเป็นรูปทรงของสิ่งใด การตัดทอนหรือการ
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บิดเบือนรูปทรงอาจทํามากบ้าง น้อยบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของศิลปิน หากตัดทอนมากความเหมือนธรรมชาติก็จะหายไปมาก
เช่นกัน ทําให้ดูยากขึ้น สอดคล้องกับสุชาติ เถาทอง (2532) ที่พบว่า จิตรกรมแบบกึ่งเหมือนจริง เป็นรูปแบบที่ให้อิสระ ทั้ง
ผู้สร้างผลงานและผู้ชมงานต่างก็สามารถใช้จิตนาการของตนเองได้มากขึ้น  ทั้งนี้ในภาพจิตรกรรมของเฟอร์นันโด แองกูโร 
โบเตโร จะใช้หลักความสมดุลแบบสองข้างคล้ายกัน (Near Symmetry) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งความสมดุลแบบนี้ สิ่งที่อยู่สองข้าง
ของเส้น แกนกลาง จะไม่เหมือน   หรือเท่ากันท้ังหมด เหมือนกับ เงาสะท้อนในกระจกเงา แต่จะมีความใกล้เคียงกันมีผิดแปลก
ได้บ้าง แต่ดูโดยรวมแล้ว ยังรู้สึกได้ว่าท้ังสองข้างเท่ากัน  (ชลูด นิ่มเสมอ, 2557) 

การสร้างสรรค์ผลงานเรื่องคนอ้วนในงานจิตรกรรม : กรณีศึกษาภาพเขียนของ เฟอร์นันโด แองกูโร โบเตโร นําเสนอ
ความน่ารักของคนอ้วน ออกมาในรูปแบบงานศิลปะ เพื่อสะท้อนที่จะให้ผู้คนเข้าใจ และยอมรับในคนอ้วนมากข้ึน สอดคล้องกับ 
ชัยณรงค์ กองกลิ่น (2010) ซึ่งวาดภาพเขียนสีน้ํามันบนผืนผ้าใบ “อู๊ดอู๊ด (Oud Oud) ”  เนื่องจากสภาวะสถานะการณ์
บ้านเมืองที่มีความตรึงเครียดต้องการสรา้งผลงานท่ีสื่ออารมณส์นุกสนาน โดยใช้ “หมู” สัตว์ที่หลายคนคิดว่าน่ารัก แต่อีกหลาย
คนกลับไม่ชอบ มาเป็นตัวนําเสนอ ซึ่งสอดคล้องกันในเรื่องของการสะท้อนภาวะการยั่วล้ออารมณ์กึ่งเล่นกึ่งจริง โดยแฝงความ
เฮฮาและความเสียดสี ให้ลงตัวกันอย่างกลมกลืน และสอดคล้องกับถวัลยพร บุณยรัตพันธุ์ (2556) ได้ทําการวิจัยและ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “สุนทรีย์สรีระในความอ้วน ความรู้สึกแห่งปมด้อย”  ซึ่งมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ที่ต้องการ
นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสรีระของตนเอง ท่ีมีผลมาจากความอ้วน และถูกสังคม “แอบมอง” จึงรู้สึกเหมือนการถูกตอกย้ําซ้ําๆ 
ทุกวัน จึงต้องการปรับทัศนคติให้กับตนเองใหม่ และสังคมให้ยอมรับว่าโค้งเว้าคือสรีระที่งดงาม สรุปได้ว่าความอ้วนเป็นความ
สุนทรีย์ได้ ซึ่งน่ันหมายถึงการสร้างสรรค์ ผลงานชุดนี้ได้บรรลุแนวคิดที่ต้องการนําเสนอต่อคนอ้วนและต่อสังคมว่าคนอ้วนควร
ปฏิวัติความคิดตนเองโดยยอมรับว่าความอ้วนเป็น ความสุนทรีย์ มองข้ามปมด้อย และหันมาพัฒนาปมเด่นด้านอื่นของตนก็จะ
พบความสุขและ ความสําเร็จในชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้โดยสังคมก็ต้องลดความเหลื่อมล้ําทางด้านทัศนคติที่ มีต่อ
คนอ้วนด้วย 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ศึกษาผลงานของศิลปินที่เราให้ความสนใจ แบบลึกซึ้งในประเด็นแนวคิด การจัดภาพ การบิดเบือนรูปคน 
เทคนิคการระบายสี การใช้ชุดสี เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปตามเอกลักษณ์ของศิลปินท่ีสนใจ 

1.2 ฝึกฝน และพัฒนาฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างสม่ําเสมอ โดยขอคําแนะนําจากผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์สูงในด้านนั้นๆ 

1.3 เช่ือมโยงความสามารถพิเศษของตนเองให้เข้ากับแนวคิดของศิลปินที่สนใจเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของ
ตัวเอง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
2.1 ศึกษาผลงานของศิลปินต้นแบบในแนวกว้าง ให้มากที่สุด อย่างต่อเนื่อง แล้วนํามาสรุปแนวคิดรวบยอดหา

เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของศิลปิน เช่น โบเตโร มีจุดเด่นตรงการบิดเบือนรูปร่างและสัดส่วนต่าง ๆ ในภาพ ให้ใหญ่หรือเล็กเกินจริง 
เป็นต้น 

2.2 พัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยค้นหาวิธีการ และเทคนิคใหม่ 
2.3 สร้างสรรค์ผลงานท่ีมีความทันสมัย เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
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จิตรกรรมสะท้อนภาพลักษณ์หลักค าสอนทางพุทธศาสนา (บัวสี่เหล่า): กรณีศึกษากลวิธีการ
สร้างผลงานของสมภพ บุตราช ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556  

Painting Image of Buddhist Principle (Four Forms of Lotus):  
A Case Study of Painting Techniques by Sompob Butrach 

During 2548 – 2556 B.E. 
 

เดี่ยว สอนม*ี  รศ.สมชาย พรหมสวุรรณ**  รศ.พีระพงษ์  กุลพิศาล**  รศ.ประไพ  วีระอมรกุล** 
 

บทคัดย่อ    
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมของสมภพ บุตราชในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2556 

ในประเด็นต่อไปนี้ แนวคิดการสร้างภาพเหนือจริงในความฝันการจัดองค์ประกอบ และกลวิธี และ 2) สร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมสะท้อนภาพลักษณ์หลักคําสอนทางพุทธศาสนา (บัวสี่เหล่า) ด้วยเทคนิคสีน้ํามันบนผ้าใบ  กลุ่มตัวอย่างคือ ผลงาน
จิตรกรรมของสมภพ บุตราช เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การวิเคราะห์เชิง
เนื้อหาร่วมกับร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบประเมินมาตรวัดของลิเคิอร์ท 

 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) การศึกษาวิเคราะห์จิตรกรรมของสมภพ บุตราช แนวคิดในการสร้างภาพเหนือจริงในความฝันทําให้ภาพลอยอยู่
ในพื้นที่สว่าง ลอยอยู่ในพื้นที่มืด กลืนหายไปกับพื้นหลัง และพร่ามัวทั้งภาพการจัดองค์ประกอบความสมดุลจัดแบบซ้าย -ขวา
เท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน และการจัดองค์ประกอบ จุดเด่นและการเน้น เน้นด้วยขนาด กลวิธีที่ใช้คือ การระบายสีเรียบกลมกลืน 
การระบายสีแสดงลีลารอยพู่กันการระบายสีโดยลงสีพื้นไว้ก่อนการระบายสีผสมแสดงน้ําหนักเทคนิคการกดร่องรอยการกด
ร่องรอยเพื่อเผยสีช้ันในเทคนิคการซับสี การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้มเพื่อสร้างบรรยากาศการระบายฉาบสีด้วย      
สีเหลวและโปร่งแสงและเทคนิคการใช้สีหนาทับซ้อนกัน 
 2) การสร้างสรรค์ผลงานผู้วิจัยใช้แนวคิดในการสร้างภาพเหนือจริงในความฝันทําให้ภาพลอยอยู่ในพื้นที่สว่าง ลอย
อยู่ในพ้ืนท่ีมืด กลืนหายไปกับพ้ืนหลัง พร่ามัวทั้งภาพ การจัดองค์ประกอบความสมดุลจัดแบบซ้าย-ขวา เท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน 
และการจัดองค์ประกอบจุดเด่นและการเน้น เน้นด้วยขนาด กลวิธีที่ใช้คือ การระบายสีเรียบกลมกลืนการระบายสีแสดงลีลา
รอยพู่กันการระบายสี โดยลงสีพื้นไว้ก่อนการระบายสีผสมแสดงน้ําหนักเทคนิคการกดร่องรอยการกดร่องรอยเพื่อเผยสีช้ันใน
เทคนิคการซับสี การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้มเพื่อสร้างบรรยากาศการระบายฉาบสีด้วยสีเหลวและโปร่งแสงและ
เทคนิคการใช้สีหนาทับซ้อนกัน 
 ค าส าคัญ: จิตรกรรม ภาพลักษณพ์ระพุทธศาสนา สมภพ บุตราช 
 
 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to study the paintings of Sompob Butrach during 2005-
2013 AD. in terms of imaginative surrealistic paintings concept, composition and painting methods and 2) 
to create the paintings which reflected Buddhist teaching (The four groups of lotus) with oil paint on 
canvas. The sample included the paintings of Sompob Butrach. The research instruments involved 
structured observation checklist, the researcher’s paintings, structured interview and paintings’ quality 
assessment form. Data were statistically analyzed in percentage and MEAN with content analysis. 
 The findings revealed as follows.  
  1) To study in the paintings of Sompob Butrach, imaginative surrealistic paintings concepts in 
forms of appearance in the light and dark, background harmony, and whole blurring were detected. 
Symmetry was employed for balance composition while emphasis though the size was employed for 
focus pointing. The painting methods referred to flat painting, brush painting, primer painting, painting with 
secondary colours to represent values, texture surface painting to reveal the inner colours, colour 
absorption painting, painting with light colours in combination with turpentine on the dark colours to build 
up the atmosphere, glazing with transparent and liquid colours, and painting with colour overlapping. 
  2) The paintings created by the researcher in the present study used the concepts in forms of 
appearance in the light and dark, background harmony, and whole blurring were detected. Symmetry was 
employed for balance composition while emphasis though the size was employed for focus pointing. The 
painting methods referred to flat painting, brush painting, primer painting, painting with secondary colours 
to represent values, texture surface painting to reveal the inner colours, colour absorption painting, 
painting with light colours in combination with turpentine on the dark colours to build up the atmosphere, 
glazing with transparent and liquid colours, and painting with colour overlapping. 
 Key words: Paintings to Reflect Image, Buddhist and Belief, Sompob Butrach 

 
บทน า 

        ในปัจจุบันมีข้อมูลการสํารวจพฤติกรรมของประชาชนที่มีต่อความเช่ือและศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาสถิติพบได้ว่า
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันท่ีคนไทยยังให้ความสาํคัญทางประเพณีโดยปฏบิัติตามกิจของชาวพุทธ แต่ยังมีกลุ่มคนท่ียัง
ละเลยไม่ให้ความสําคัญในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดในสังคมชาวพุทธศาสนิกชน ดังนั้น   
ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะควรมีหน้าที่นําเสนอผลงานเข้าสู่กิจวัตรประจําวันของผู้คนมากขึ้น ด้วยการเขียนภาพจิตรกรรมเนื้อหา
เกี่ยวกับความเช่ือทางพระพุทธศาสนาที่มีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย ดังที่กลุ่มจิตรกรไทย (2553, น.39) ได้สร้างผลงาน
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยอ้างถึงหนังสืองอกเงยด้วยธรรมงดงามด้วยศิลป์ แด่พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ที่กล่าวไว้
ว่า “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้หรือเห็นสิ่งนี้จึงได้นํามาบอกมาสอนให้มนุษย์เรารู้ ให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝน
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ให้บรรลุถึงความหลุดพ้นออกจากความทุกข์ความไม่รู้...” ดังนั้นศิลปินจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมโดยการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะเพื่อเป็นภาพสะท้อนให้ผู้ชมผลงานได้มีจิตสํานึกเพื่อตระหนักถึงคําสอนทางพุทธศาสนาที่ส่งผลต่อตนเองและผู้อื่น 
 ศิลปินไทยสมภพ บุตราช เป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งที่มีแนวทางในการสร้างผลงานโดยการนําขนบธรรมเนียมประเพณี
ไทยและความคิดตนเองมาสร้างผลงานจิตรกรรม แบบอย่างลัทธิเหนือจริง (Surrealism) โดยแนวความคิดแสดงถึงเรื่องราว
ของคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา ลัทธิเหนือจริงของสมภพ บุตราช ถิ่นกําเนิด รากเหง้า บรรพบุรุษและภูมิปัญญาที่ตั้งอยู่
บนรากฐานของความเหนือจริงในความฝัน เป็นการตอบสนองหลักของพุทธปรัชญาและความรู้สึกนึกคิดของศิลปินเองโดยผ่าน
การสร้างสรรค์จากอุดมคติ มโนสํานึก ความรู้สึกและจินตนาการ 
 ผู้วิจัยมีความสนใจทําการวิจัย กลวิธีสร้างงานของสมภพ บุตราช ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 โดยนําแนวคิดการ
สร้างภาพเหนือจริงในความฝัน การจัดองค์ประกอบ และกลวิธี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัย อันมีเนื้อหา
ที่สะท้อนหลักคําสอนทางศาสนาเรื่อง (บัวสี่เหล่า) เป็นแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเพื่อสร้างมโนสํานึก 
และตระหนักถึงหลักธรรมคําสอนทางพุทธศาสนาให้กับผู้ชมผลงานสืบไป โดยผู้วิจัยประสงค์ให้ผลงานเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์และเข้าถึงกลุ่มคนในสังคมปัจจุบันให้มากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมของสมภพ บุตราช ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2556 ในประเด็น 1) แนวคิดการ
สร้างภาพเหนือจริงในความฝัน 2) การจัดองค์ประกอบ และ 3) กลวิธ ี
 2. เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษานํามาสังเคราะห์และสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมสะท้อนภาพลักษณ์หลักคําสอน
ทางพุทธศาสนา (บัวสี่เหล่า) กรณีศึกษากลวิธีการสร้างผลงานของสมภพ บุตราช ด้วยเทคนิคสีน้ํามันบนผ้าใบ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   
 ประชากร เป็นภาพเขียนจิตรกรรมเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีความเช่ือทางพุทธศาสนาเฉพาะผลงานลักษณะเหนือ
จริงในความฝันของสมภพ บุตราช ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 ทั้งหมดมีประมาณ 100 ภาพ ใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง โดยให้
อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมจํานวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ 
กุลพิศาล และรองศาสตราจารย์ประไพ วีระอมรกุล 
 กลุ่มตัวอย่าง จากประชากรผลงานจิตรกรรมศิลปะลวงตาของสมภพ บุตราช เฉพาะผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประเพณีความเชื่อทางพุทธศาสนาเฉพาะผลงานลักษณะเหนือจริงในความฝัน ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 โดยใช้วิธีสุ่มแบบ
เจาะจง เหลือจํานวน 15 ภาพ จากทั้งหมด 100 ภาพได้แก่ ภาพดังต่อไปนี้ 
 

                                          
 

           1. สุข              2. ดุลยภาพแหง่ชีวติ          3.  อัปสรา      4. เฉลมิ ฉลอง หลักเมือง  5. เทวสถานเคียงวัดสุทัศน์       
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          6. พระพุทธเจ้า 1             7. โพธิสัตว ์              8. ผู้หลับใหล               9. ปฐมเทศนา  10. บูชา       
 

                                                        
 

     11. มโหธรเทวี นางสงกรานต ์2556      12. นางสงกรานต ์2556 หมายเลข 1          13. นางสงกรานต์ปีมะเส็ง   
 

                      
 

                                  14. เทพธิดากับนาคา หมายเลข 2                 15. มโหธรเทวี          
 

 3. ขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ 1) กําหนดปัญหาการวิจัยและช่ือเรื่อง 2) การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 3) กําหนดกลุ่ม
ประชากร 4) กําหนดและสร้างเครื่องมือ 5) เก็บรวมรวมข้อมูล 6) วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย 7) นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลไป
สร้างผลงานครั้งท่ี 1 จํานวน 4 ช้ิน 8) นําผลงานทั้ง 4 ช้ิน พร้อมแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน พิจารณาและเสนอแนะ
ข้อปรับปรุงตามวัตถุประสงค์  9) นําผลการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่ผู้เช่ียวชาญมีความเห็น
ว่าภาพยังไม่สมบูรณ์หรือไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์จํานวน 2 ช้ิน 10) นําผลงานให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา และ
ประเมินความสอดคล้องกับผลการวิจัย และประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยตามวัตถุประสงค์ และจัดลําดับ
คุณภาพ และ 11) เขียนรายงานการวิจัยและจัดนิทรรศการ  
 4. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง  2) ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย      
3) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 4) แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ มีดังนี้แบบ
สังเกตแบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่าน โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมคือ รองศาสตราจารย์สมชาย พรหมสุวรรณ รองศาสตราจารย์พีระพงษ์ กุลพิศาล และ
รองศาสตราจารย์ประไพ วีระอมรกุล ผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญภายนอกเพื่อพิจารณาตรวจสอบผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นโิรจน์  จรุงจิตวิทวัส อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม และนายสมภพ บุตราช จากนั้นจึงนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
สร้างสรรค์ผลงาน  
 แบบประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่านตรวจสอบ
ชุดคําถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานว่าสอดคล้องกันหรือไม่โดยใช้การหาค่า IOC เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดโดยได้รับความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิโรจน์  จรุงจิตวิทวัส อาจารย์สุเมธ พัดเอี่ยม 
และนายสมภพ บุตราช 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 287 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี้ 1) แบบสังเกตแบบมีโครงสร้าง (Structured Observation) เป็นการเก็บข้อมูล
เรื่องการจัดองค์ประกอบ (ความสมดุล) และการจัดองค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น. จะทําการบันทึกผลการทํางานในแต่ละ
ช่อง แล้วจึงบันทึกผลลงในตารางบันทึกการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากดําเนินการวิเคราะห์ และบันทึกข้อมูลครบทุกภาพผลงาน 
จึงนําผลการบันทึกของแต่ละภาพท่ีได้สังเคราะห์ โดยใช้ตารางบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์หาค่าร้อยละของภาพทั้งหมดนําผลที่
พบสูงสุดและถัดมาแปลความหมายโดยใช้วิธีวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 2)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Stuctured Interview) 
ตารางบันทึกข้อมูลจาการสัมภาษณ์ โดยทําการจดบันทึกประเด็นคําตอบไว้ในแต่ละช่องและทําการสรุปผลการสัมภาษณ์ของ
ผู้เช่ียวชาญ หลังจากนําผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านแล้วจึงนําข้อมูลการสัมภาษณ์มาสรุป เพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานครั้งท่ี 2 ต่อไป แล้วจึงนําข้อมูลที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 จํานวน 2 
ภาพ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์อีกครั้ง หลังจากนําผลงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 2 
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านแล้ว นําข้อมูลการสัมภาษณ์มาสรุป และประเมินคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัย 
 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้  คือ 1) การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
analysis) โดยพิจารณาจากค่าร้อยละที่พบมากที่สุดตามละดับในการกําหนดประเด็นวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  2) ร้อยละ 
(Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานเนื้อหาประเพณีความเช่ือทางพุทธศาสนาเฉพาะ
ผลงานลักษณะเหนือจริงในความฝันของสมภพ บุตราช ในช่วงปี พ)ศ) 2548 – 2556 โดยนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) ช่วยในการจําแนกข้อมูลวิธีการคือ สังเกตในประเด็นท่ีศึกษา จดบันทึก
ในตาราง หาค่าร้อยละเพื่อจําแนกความมากน้อย จากนั้นอภิปรายผลในประเด็นที่พบมากที่สุดและรองลงมาตามลําดับ  3) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (พิชิต ฤทธิจรูญ, 2547)  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1) ผลการวิจัยด้านแนวคิดในการสร้างภาพเหนือจริงในความฝันของสมภพ บุตราช พบว่าใช้แนวคิดผสมผสานกัน

ในภาพเดียวกัน คือ บางส่วนของภาพลอยอยู่ในพื้นที่สว่าง และบางส่วนของภาพลอยอยู่ในพื้ นที่มืด บางส่วนกลืนหายไปกับ
ภาพพื้นหลัง และพร่ามัวท้ังภาพด้วยเทคนิคระบายสีโดยลงสีพื้นไว้ก่อนและการระบายสีแสดงลีลารอยพู่กันและมีการใช้เทคนิค
การซับสีด้วยน้ํามันสนกดให้เกิดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันใน เป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนลงมือวาดภาพทําให้ภาพดูพร่ามัวทั่ว
ทัง้ภาพ ผลงานของสมภพ บุตราชไม่พบว่าใช้แนวคิดเดียวในภาพเดียว โดยสมภพ บุตราช มีแนวคิดในการสร้างภาพจากความ
ฝันแบบผสมผสานกันในการภาพเดียวกัน ตามจินตนาการจากจิตใต้สํานึกสอดคล้องกับบทความของ (สมภพ จงจิตต์โพธา, 
2552, น.32) ที่กล่าวไว้ว่า ศิลปินได้อิทธิพลมาจากลัทธิเซอร์เรียลลิสซึมจากการให้ความสําคัญของจิตใต้สํานึก ความฝัน ความ
จริง และความปรารถนาต่างๆ ของมนุษย์ ความงามที่ปรากฏมีผลมาจากความเพ้อฝัน ความคิดเฟื่อง จินตนาการ ความ
ประหลาดมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึกของลัทธิเซอร์เรียลลิสซึม โดยพบว่าส่วนมากผลงานของสมภพ บุตราชจะจัดรูปทรงให้ลอย
อยู่ในพ้ืนท่ีสว่างและลอยอยู่ในพื้นที่มืดอย่างละครึ่ง รูปทรงบางส่วนจะกลืนหายไปกับพ้ืนหลัง เป็นการมองเห็นวัตถุด้วยตา และ
สามารถรับรู้ด้วยการมองวัตถุพร้อมๆ กันท้ังรูปและพื้น โดยวัตถุจะเป็นรูป และบริเวณรอบๆ จะเป็นพื้น และมีความพร่ามัวทั้ง
ภาพ ด้วยเทคนิคการซับสี และเทคนิคการกดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันในของภาพหรือลงสีใหม่สอดคล้องกับบทความของ 
(เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2555, น.2-3) ที่กล่าวไว้ว่า หมายถึง เป็นความชํานาญของศิลปินในการใช้สื่อวัสดุ วัตถุ ได้อย่าง
หลากหลายเพื่อการสร้างงานศิลปะ เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของศิลปินที่ใช้เช่ืองโยงคู่ไปกับความคิด ค้นคว้า ด้านการสร้างสรรค์
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หรือเป็นกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้อาจค้นพบโดยบังเอิญ เช่น การขูดสี การปาดปูายสี การสลัดสี การจุดสี การพิมพ์ เป็นต้น 
 2) การจัดองค์ประกอบ  
  2.1) ความสมดุลโดยรวมจัดแบบซ้าย-ขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันโดยจัดวางรูปทรงให้เกือบอยู่กลางภาพ และ
รูปทรงด้านซ้ายและขวาต่างกันแต่มีปริมาณเท่าๆ กันหรือจัดรูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ไว้อยู่ข้างหนึ่ง และอีกข้างหนึ่งเป็นรูปทรงที่มี
ขนาดเล็กแต่มีหลายๆ รูปที่ให้ความรู้สึกว่ามีปริมาณเท่ากับรูปใหญ่ที่อยู่อีกข้างหนึ่ง สอดคล้องกับบทความของ (สมภพ 
จงจิตต์โพธา, 2552, น.81) ทีก่ล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับความสมดุลไว้ว่า สมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากันเป็นลักษณะความสมดุลที่
เกิดจากการจัดวางรูปร่าง รูปทรงบนระนาบให้เกิดความรู้สึกว่ามีความสมดุลเท่ากันแต่รูปร่างหรือรูปทรงไม่เหมือนกัน  
  2.2) จุดเด่นและการเน้น โดยรวมการจัดองค์ประกอบ (จุดเด่นและการเน้น. ส่วนมากใช้การเน้นด้วยขนาดของ
รูปทรงที่มีขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดจุดสนใจสอดคล้องกับบทความของ (สมภพ จงจิตต์โพธา, 2554, น.210-212) ที่กล่าวไว้ว่า 
ความใหญ่ของรูปทรงตามปกติมนุษย์จะมองเห็นและรับรู้รูปทรงท่ีมีขนาดใหญ่ก่อนรูปทรงท่ีมีขนาดเล็ก ส่วนการเน้นด้วยขนาด
เป็นการเน้นด้วยรูปทรง หรือองค์ประกอบท่ีมีขนาดใหญ่ในภาพ 
 3) กลวิธีที่ใช้ในการสร้างผลงานของสมภพ บุตราช มีการใช้กลวิธีในการสร้างงานแบบผสมผสานกันในภาพเดียว 
สอดคล้องกับบทความของ (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2555, น.2-3) ที่กล่าวว่า เป็นความชํานาญของศิลปินในการใช้สื่อวัสดุ 
วัตถุได้อย่างหลากหลายเพื่อการสร้างงานศิลปะเป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของศิลปินที่ใช้เช่ืองโยงคู่ไปกับความคิด ค้นคว้า ด้านการ
สร้างสรรค์หรือเป็นกระบวนการทั้งหมดในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ซึ่งวิธีการ
เหล่านี้อาจค้นพบโดยบังเอิญ เช่น การขูดสี การปาดปูายสีการสลัดสี การจุดสี การพิมพ์ เป็นต้น กลวิธีที่ใช้ในการสร้างงานใน
ขั้นตอนเตรียมพื้นผิว เช่น การระบายสีโดยลงสีพื้นไว้ก่อนเป็นการเตรียมพื้นผิวของช้ินงาน สอดคล้องกับบทความของ (สกนต์ 
ภู่งามดี, 2545, น.37-38) ที่กล่าวว่า การระบายสีโดยการลงสีพื้นไว้ก่อน (Colored Ground) วิธีการระบายสีดังกล่าวนี้เป็น
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากการนิยมในการสร้างงานจิตรกรรมบนผืนผ้าใบที่เน้นเรื่องการแสดงแสงเงาอย่างมากจนในบางครั้งสี
ส่วนรวมของผลงานมีความสว่างเกินไป จนขาดความกลมกลืนหรือน่าสนใจการแก้ปัญหาดังกล่าว ทําได้โดยการลงสีพื้นด้วยสี
อุ่น เช่น การลงพื้นด้วยสีน้ําตาลแดง และสีเหลืองเข้มอมน้ําตาล การระบายสีวิธีนี้ทําให้เกิดความงามของผลงานได้หลาย
ประการ เช่น ทําให้เกิดความกลมกลืนความตรงกันข้ามในบางส่วนของภาพที่ลดความจําเจ หรือแม้แต่ความชัดเจนของรูปร่าง 
รูปทรงที่เด่นชัดบนพื้นหลัง (Back Ground) อย่างไรก็ตามหากต้องการใช้วิธีการนี้ต้องมีการวางแผนการใช้สีล่วงหน้าก่อน 
มีการใช้กลวิธีการระบายสีแสดงลีลารอยพู่กันเพื่อให้เกิดร่องรอยและความเคลื่อนไหว สอดคล้องกับบทความของสกนต์   
ภู่งามดี (2545, น.37-38) ที่กล่าวว่า การระบายสีแสดงลีลารอยพู่กัน (Brushwork) หมายถึง การระบายสีที่มีความหนาของ
เนื้อสีปรากฏไว้บนผลงาน ทั้งนี้รอยแปรงที่ปรากฏนั้นเป็นองค์ประกอบศิลปะอย่างหนึ่งที่ ผู้สร้างสรรค์ ผลงานใช้สื่อความคิด 
ความรู้สึกของตนได้ดี เช่น รอยแปรงที่เกิดจากการตวัดพู่กันอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงถึงการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งในเนื้อหาของภาพอย่างรวดเร็ว และรุนแรง และมีการซับสีด้วยน้ํามันสนกดให้เกิดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสี
ช้ันในที่ได้ลงสีไปก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับบทความของเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ (2555, น.110-118) ที่กล่าวว่า เทคนิคการกด
เพื่อให้เกิดร่องรอย ศิลปินได้นํามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะศิลปินร่วมสมัยในปัจจุบันได้นําเทคนิคนี้มาใช้ในงาน
จิตรกรรมรูปลักษณะแบบกึ่งนามธรรมหรือแบบนามธรรม เพื่อสร้างพื้นผิวให้มีความแปลกทั้งบริเวณว่างและบนรูปร่างหรือ
รูปทรง ส่วนการซับสีเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันในที่ได้ลงสีไปก่อนหน้านี้ สอดคล้องกับบทความของเทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ (2555, 
น.110-118) กล่าวได้ว่า การซับสีเป็นวิธีการสร้างพื้นผิวของภาพเขียนสีน้ํามันได้อีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจ ศิลปินสามารถนํา
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กลวิธีนี้ไปใช้ได้ โดยการระบายสีน้ํามันที่มีความเข้มข้นลงบนผืนผ้าใบและใช้กระดาษที่มีความอ่อนนุ่มมาซับสีออก ก็จะได้พื้นผิว
ตามที่ต้องการหรือศิลปินอาจจะระบายสีเพิ่มเติมบางแห่งและใช้วิธีการดังกล่าวซับสีซ้ําก็สามารถทําได้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็น
การเตรียมพื้นผิวก่อนลงมือวาดภาพและวิธีที่ใช้ในขั้นตอนการวาดภาพ เช่น การระบายสีเรียบกลมกลืนตามบรเิวณรูปทรงต่างๆ 
ของผลงานเพื่อให้ต่างจากพื้นผิวของภาพที่ปรากฏร่องรอยต่างๆ เพื่อสร้างมิติ สอดคล้องกับบทความ ของเทียนชัย 
ตั้งพรประเสริฐ (2555, น.110-118) ที่กล่าวว่าเทคนิคการเกลี่ยกลมกลืน คือ วิธีการระบายสีให้น้ําหนักของสีมีความกลมกลืน
ไม่เกิดรอยต่อ ศิลปินอาจเกลี่ยกลมกลืนเป็นรูปร่างหรือรูปทรง โดยอาจใช้นิ้วมือช่วยเกลี่ยร่วมกับพู่กันก็ได้  และมีการระบายสี
ผสมแสดงน้ําหนักเพื่อสร้างให้เกิดมิติในภาพ วิธีเหล่านี้พบมากที่สุดในการวิเคราะห์ผลงาน ส่วนวิธีที่รองลงมาตามอันดับ คือ 
การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้มตามส่วนที่เป็นแสงและสร้างมิติให้กับผลงานสอดคล้องกับบทความของสกนต์ ภู่งามดี  
( 2545, น.37-38) ที่กล่าวว่า การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้ม เพื่อสร้างบรรยากาศ (Scum bling) หมายถึงการระบาย
สีที่พัฒนามาจากการระบายสีแบบเปียกปนแห้ง (Wet on dry) การระบายสีผสมน้ํามันสนบนพื้นที่ไม่ได้ลงสี (Oil-Free) และ
การระบายสีกลมกลืนจากช้ันล่างมาสู่ช้ันบน (Under painting) ทําได้โดยการระบายสีที่เกลี่ยให้อ่อนลง เช่น เกลี่ยให้สีเหลือง
อ่อนจางลงจนเกือบเป็นสีขาว หรือระบายสีที่มีการผสมด้วยน้ํามันสนจนเหลวและจางในระดับต่างๆ แล้วระบาย ลงพื้นสีเดิมที่
แห้งแล้ว ส่วนกลวิธีการระบายสีด้วยสีโปร่งแสงเพื่อสร้างบรรยากาศของภาพให้เป็นหนึ่งเดียวกันสอดคล้องกับบทความของ 
สกนต์ ภู่งามดี (2545, น. 37-38) ที่กล่าวว่า การระบายฉาบสีด้วยสีเหลวและโปร่งแสง (Glazing) คือ วิธีการระบายสีที่ใช้เป็น
เทคนิคสุดท้ายของการสร้างผลงาน โดยการผสมสีด้วยน้ํามันสนให้มีความเหลวมากแล้วระบายทับบนผิวหน้าของผลงาน เพื่อ
ฉาบผิวผลงานและสร้างความเป็นแสงเงารวมทั้งลดความสว่างของสีให้กลมกลืนขึ้น และสร้างระยะใกล้ไกลให้ชัดเจนมากขึ้น 
ส่วนกลวิธีที่พบน้อยที่สุดคือ การระบายสีหนาทับซ้อนกันตามเครื่องประดับของผู้หญิงสอดคล้องกับบทความของเทียนชัย 
ตั้งพรประเสริฐ (2555, น.110-118) ที่กล่าวว่า เทคนิคการใช้สีหนาทับซ้อนกัน (Impasto) เทคนิคการใช้สีหนาทับซ้อนกัน คือ 
การระบายเนื้อสีให้มีความหนาด้วยแปรงหรือเกรียงด้วยเทคนิคสีน้ํามัน เพ่ือสร้างพื้นผิวให้มีลักษณะหนาเป็น 3 มิติ ใช้เป็นแบบ
ของรูปทรงและการจําลองพื้นผิวของสิ่งต่างๆ เทคนิคการใช้สีหนาทับซ้อนกัน ศิลปินอาจบีบสีออกจากหลอดโดยตรงเป็นก้อนๆ 
ลงบนจานผสมสี ใช้น้ํามันลินสีดผสมเล็กน้อย เมื่อผสมสีเสร็จศิลปินจะระบาย ปาด ปูาย ด้วยพู่กันหรือเกรียงสร้างเป็นผลงาน
จิตรกรรมที่มีเนื้อสีหนาทับซ้อนกันและเห็นเป็นร่องรอยของฝีแปรงและเนื้อสีชัดเจน  

 

 
 

ภาพที่ 5 ช่ือภาพ บัวใต้น้ํา หมายเลข 1 
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 ผลการสร้างสรรค์ช้ินท่ี 5 ช่ือภาพ บัวใต้น้ํา หมายเลข 1 ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมา
สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กลวิธีในการเตรียมพื้นผิวด้วยการระบายสีโดยลงสีพื้นไว้ก่อน และการระบายสีแสดงลีลารอยพู่กัน
และมีการใช้เทคนิคการซับสีด้วยน้ํามันสนกดให้เกิดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันในเป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนลงมือวาดภาพโดย
นําข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนากลวิธีในครั้งนี้เพ่ือให้ผลงานเกิดร่องรอยตรงตามผลงานของศิลปินที่ศึกษา อุปสรรคใน
ขั้นตอนนี้คือ การทําให้เกิดร่องรอยของพื้นผิวจะต้องใกล้เคียงกับผลงานของศิลปินที่ศึกษาและต้องสอดคล้องกับเรื่องราวที่
ผู้วจิัยทําการสร้างสรรค์ด้วยเมื่อสีแห้งแล้วก็ลงมือวาดภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ ผู้วิจัยได้นําข้อเสนอแนะมาสร้างงานในเรื่องของ
การแยกเขียนผลงานบัวแต่ละเหล่า โดยการสร้างงานครั้งนี้ได้แยกเรื่องราวของบัวสี่เหล่าออกมา เป็นการเขียนเฉพาะเหล่าบัวที่
อยู่ใต้น้ํา คือ บัวใต้โคลนตมกับบัวใต้น้ํา โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนบัวใต้น้ําคือ ใบหน้าของตนเองแทนผู้ยังไม่หลุดพ้นจาก
วัฏสงสาร ยังหลงในกิเลสตัณหา หัวกะโหลกแทนความช่ัวร้าย สิ่งไร้ค่า นกกาแทนความช่ัว ความตาย ควายแทนความโง่ เต่า
แทนบัวใต้โคลนตม ผู้หญิงเปลือยแทนกามอารมณ์ ดอกบัวตูมแทนบัวท่ียังไม่พ้นนํ้า เขี้ยวแทนความดุร้าย ลวดหนามแทนความ
ติดยึดในสิ่งไม่ดี เป็นสัญลักษณ์แทนความหมายของบัวใต้น้ํา อุปสรรคที่พบคือการเช่ือมโยงเรื่องของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ดู
น่าสนใจและต้องสอดคล้องกับเรื่องบัวใต้น้ํา ส่วนการจัดองค์ประกอบจากผลการวิจัยที่พบมากที่สุดคือ การจัดแบบซ้ายขวา
เท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน โดยเน้นด้วยขนาดของรูปทรงใบหน้าของตัวเองที่มีขนาดใหญ่ เกือบกึ่งกลางของภาพและมีหน้าอีกหนึ่ง
หน้าซ้อนกัน  อุปสรรค์ที่พบคือ การจัดวางรูปทรงต่างๆ ที่จะทําให้ภาพดูแล้วเกิดความสมดุลกันท้ังซ้ายและขวา ส่วนแนวคิดใน
การสร้างภาพเหนือจริงในความฝันคือ ให้ภาพใบหน้าของตัวเองลอยอยู่ในพื้นที่สว่างและลอยอยู่ในพื้นที่มืด รูปทรงบางส่วน
กลืนหายไปกับภาพพื้นหลังคือ ใบหน้าที่ซ้อนกันด้านล่างกลืนหายไปกับพื้นหลัง ส่วนด้านบนคือ กะโหลกมนุษย์ที่มีปากคล้าย
เต่าและมีเขา (แทน ความช่ัวร้าย สิ่งไร้ค่า) กลืนหายไปกับพื้นหลังบางส่วนถัดขึ้นไปเป็นรูปทรงของผู้หญิงที่นอนเปลือยกาย 
(แทนกามอารมณ์) ส่วนตรงท้ายทอยปรากฏรูปทรง  ใบบัวและเต่า ที่กลืนหายไปกับภาพพื้นหลัง ถัดขึ้นไปเป็นรูปทรงของดอก
บัวตูม ควาย นกกา และผู้หญิงเปลือย ที่มีความซับซ้อนกันอยู่บางส่วนกลืนหายไปกับพื้นหลัง ข้างบนสุดของภาพทางด้านขวา 
ปรากฏรูปทรงของดอกบัวตูมกับผู้หญิงเปลือยท่ีกลืนหายไปกับภาพพ้ืนหลังท่ีมีลักษณะที่อยู่ไกลที่สุด ในการลงสีรอบแรกใช้การ
ระบายสีเรียบกลมกลืนและระบายสีผสมแสดงน้ําหนักให้เกิดมิติของภาพตามรูภาพใบหน้าของตัวเองและสัญลักษณ์แทนบัวใต้
น้ําต่างๆ  ขั้นตอนนีอุ้ปสรรค์ที่พบคือการลงสีที่จะทําให้เกิดรูปทรงต่างๆ ขึ้นมาแต่ต้องทําให้เห็นร่องรอยของพื้นหลังด้วย และ
เมื่อสีแห้งแล้วก็ใช้การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้มบริเวณส่วนที่เป็นแสงตกกระทบ เช่น กะโหลก หัวเต่า ปลายกลีบ
ดอกบัว เรือนร่างของผู้หญิง นกกา และหัวควาย และใช้การระบายสีหนาทับซ้อนกันบริเวณกลีบดอกบัวที่อยู่ในระยะใกล้ตรง
ด้านซ้ายของภาพ และบริเวณบนหัวของตัวเองเล็กน้อย การระบายฉาบสีด้วยสีเหลวและโปร่งแสงเพื่อสร้างบรรยากาศของภาพ
บางส่วนบริเวณภาพพ้ืนหลังและรูปทรงต่างๆ ขั้นตอนนี้อุปสรรคที่พบคือการสร้างบรรยากาศด้วยการระบายฉาบสีโปร่งแสง ถ้า
ฉาบสีที่จะสร้างบรรยากาศของภาพมากเกินไปภาพก็จะดูหม่นมากไปทําให้ดูทึบตันได้ ส่วนการทําให้ภาพดูพร่ามัวด้วยเทคนิค
การซับสีและการกดร่องรอยเพื่อเผยสีช้ันในทั่วทั้งภาพในตอนแรกของการเตรียมพื้นผิว วิธีการคือขณะกําลังวาดภาพให้เว้น
บริเวณที่มีการซับสีออกและบริเวณที่กดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันในหรือใช้การระบายสีลงไปใหม่ก็จะทําให้ภาพดูพร่ามัวและ
เป็นการเปิด-ปิดรูปทรงให้กลมกลืนกัน เพื่อเช่ือมโยงภาพและเกิดการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับผลงานของศิลปินที่
ศึกษาตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะนํา โดยสีส่วนรวมของภาพเป็นสีโทนร้อนโดยจะใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณ 80-20 ในการสร้างสรรค์
งานผลงานในครั้งนี้ภาพรวมของผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับของศิลปินต้นแบบที่ทําการศึกษาดังน้ี 
 แนวคิดในการสร้างงานเหนือจริงในความฝันของสมภพ บุตราชเป็นศิลปะแบบลัทธิเหนือจริงโดยมีการให้
ความสําคัญของจิตใต้สํานึก ความฝัน ความจริง และความปรารถนาต่างๆ ของมนุษย์ ความงามที่ปรากฏมีผลมาจากความเพ้อ
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ฝัน ความคิดเฟื่อง จินตนาการ ความประหลาดมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึก ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับศิลปะ
แบบลัทธิเหนือจริง เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สํานึกของตัวเองในหัวข้อของบัวสี่เหล่า 
 ผลงานของสมภพ บุตราช ให้ความรู้สึกถึงความพร่ามัวของภาพด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างงาน ภาพให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวเหมอืนอยู่ในความฝนั ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับผลงานต้นแบบท่ีได้ทําการวิจัยไม่ว่าจะ
เป็นความพร่ามัวของภาพ หรือความรู้สึกของภาพที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคท่ีให้ในการสร้างสรรค์ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ช่ือภาพ บัวใต้น้ํา หมายเลข 2 
 

 ผลการสร้างสรรค์ช้ินท่ี 6 ช่ือภาพ บัวใต้น้ํา หมายเลข 2 ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยและข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมา
สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้กลวิธีในการเตรียมพื้นผิวด้วยการระบายสีโดยลงสีพื้นไว้ก่อน และการระบายสีแสดงลีลารอยพู่กัน
และมีการใช้เทคนิคการซับสีด้วยน้ํามันสนกดให้เกิดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันใน เป็นการเตรียมพื้นผิวก่อนลงมือวาดภาพโดย
นําข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาพัฒนากลวิธีในครั้งนี้เพ่ือให้ผลงานเกิดร่องรอยตรงตามผลงานของศิลปินที่ศึกษา อุปสรรคใน
ขั้นตอนนี้ท่ีพบคือ การทําให้เกิดร่องรอยของพื้นผิวจะต้องใกล้เคียงกับผลงานของศิลปินที่ศึกษาและต้องสอดคล้องกับเรื่องราว
ที่ผู้วิจัยทําการสร้างสรรค์เมื่อสีแห้งแล้วก็ลงมือวาดภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ ผู้วิจัย ได้นําข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญมาสร้าง
งานในเรื่องของการแยกเขียนผลงานบัวแต่ละเหล่า โดยการสร้างงานครั้งนี้ได้แยกเรื่องราวของบัวสี่เหล่าออกมา เป็นการเขียน
เฉพาะเหล่าบัวท่ีอยู่ใต้น้ํา คือ บัวใต้โคลนตมกับบัวใต้น้ํา โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนบัวใต้น้ําคือ ใบหน้าของตนเอง แทนผู้ยังไม่
หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ยังหลงในกิเลสตัณหา หัวกะโหลกแทนความช่ัวร้าย สิ่งไร้ค่า นกกาแทนความช่ัว ความตาย ควายแทน
ความโง่ ผู้หญิงเปลือยแทนกามอารมณ์ ม้า หมาปุาแทนความคะนองของอารมณ์และความคิดที่ใฝุต่ํา ดอกบัวตูมแทนบัวที่ยังไม่
พ้นน้ํา เขี้ยวแทนความดุร้าย ลวดหนามแทนความติดยึดในสิ่งไม่ดี สัตว์เลื้อยคลานแทนความดุร้ายของอารมณ์และความคิดที่
ใฝุต่ํา เป็นสัญลักษณ์ที่นํามาแทนความหมายของบัวใต้น้ํา (เพื่อแสดงรูปแบบของตนเอง) อุปสรรคที่พบคือ การเช่ือมโยงเรื่อง
ของสัญลักษณ์ต่างๆ ให้ดูน่าสนใจและต้องสอดคล้องกับเรื่องบัวน้ําใต้น้ํา ส่วนการจัดองค์ประกอบจากผลการวิจัยที่พบมากที่สุด
คือ การจัดแบบซ้ายขวาเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน โดยเน้นด้วยขนาดของภาพใบหน้าของตัวเองที่มีขนาดใหญ่ เกือบกึ่งกลางของ
ภาพและมีอีกหน้าหนึ่งซ้อนกัน อุปสรรคที่พบคือการจัดวางรูปทรงต่างๆ ที่จะทําให้ภาพดูแล้วเกิดความสมดุลกันทั้งซ้ายและ
ขวา ส่วนแนวคิดในการสร้างภาพเหนือจริงในความฝันตามผลการวิจัยคือ ให้ภาพใบหน้าของตัวเองลอยอยู่ในพื้นที่สว่างและ
ลอยอยู่ในพื้นที่มืด รูปทรงบางส่วนกลืนหายไปกับพื้นหลังของภาพคือ ใบหน้าที่ซ้อนกันด้านล่างกลืนหายไปกับพื้นหลัง และ



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 292 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

หน้ายักษ์ กะโหลกมนุษย์กลืนหายไปกับพ้ืนหลังบางส่วน ทางด้านท้ายทอยมีรูปทรงหมาปุา จระเข้ ควาย ม้า นกกา ดอกบัวตูม 
และตัวเงินตัวทองที่ทับซ้อนกันอยู่บางส่วนของรูปทรงต่างกลืนหายไปกับพ้ืนหลัง ทางด้านซ้ายล่างของภาพปรากฏ ใบหน้าหญิง
ชาย และเรือนร่างผู้หญิงนอนเปลือยกาย และดอกบัวตูมที่ขึ้นไล่เรียงกันสู่ด้านบนจํานวน 3 ดอก ในการลงสีรอบแรกใช้การ
ระบายสีเรียบกลมกลืนและระบายสีผสมแสดงน้ําหนักให้เกิดมิติของภาพตามรูปทรงใบหน้าของตัวเองและสัญลักษณ์แทนบัวใต้
น้ําต่างๆ  ขั้นตอนนี้อุปสรรคที่พบคือ การลงสีที่จะทําให้เกิดรูปทรงต่างๆ ขึ้นมาแต่ต้องทําให้เห็นร่องรอยของพื้นหลังด้วย และ
เมื่อสีแห้งแล้วก็ใช้การระบายสีอ่อนผสมน้ํามันสนบนสีเข้มบริเวณส่วนที่เป็นแสงตกกระทบ เช่น กะโหลก หน้ายักษ์ หมาปุา 
ปลายกลีบดอกบัว เรือนร่างของผู้หญิง นกกา และหัวควาย และใช้การระบายสีหนาทับซ้อนกันบริเวณกลีบดอกบัวที่อยู่ใน
ระยะใกล้ตรงด้านซ้ายของภาพ และบริเวณบนหัวของตัวเองเล็กน้อย ใช้การระบายฉาบสีด้วยสีเหลวและโปร่งแสงเพื่อสร้าง
บรรยากาศของภาพบางส่วนบริเวณภาพพื้นหลังและรูปทรงต่างๆ ขั้นตอนนี้อุปสรรค์ที่พบคือ  การสร้างบรรยากาศด้วยการ
ระบายฉาบสีโปร่งแสง ถ้าฉาบสีที่จะสร้างบรรยากาศของภาพมากเกินไปภาพก็จะดูหม่นมากไปทําให้ดูทึบตันได้  และการทําให้
ภาพดูพร่ามัวด้วยเทคนิคการซับสี และการกดร่องรอยเพื่อเผยสีช้ันในทั่วทั้งภาพในตอนแรกของการเตรียมพื้นผิว วิธีการคือ 
ขณะกําลังวาดภาพให้เว้นบริเวณที่มีการซับสีออกและบริเวณที่กดร่องรอยเพื่อเผยให้เห็นสีช้ันในหรือใช้การระบายสีลงไปใหม่ก็
จะทําให้ภาพดูพร่ามัวและเป็นการเปิด-ปิดรูปทรงให้กลมกลืนกัน เพื่อเช่ือมโยงภาพตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะนํา โดยให้สีส่วนรวม
ของภาพเป็นสีโทนร้อนโดยจะใช้สีคู่ตรงข้ามในปริมาณ 80-20 ในการสร้างสรรค์งานผลงานในครั้งนี้ภาพรวมของผลงานเป็นที่
น่าพอใจ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับของศิลปินต้นแบบที่ทําการศึกษาดังน้ี 
 แนวคิดในการสร้างงานเหนือจริงในความฝันของสมภพ บุตราช เป็นศิลปะแบบลัทธิเหนือจริงโดยมีการให้
ความสําคัญของจิตใต้สํานึก ความฝัน ความจริง และความปรารถนาต่างๆ ของมนุษย์ ความงามที่ปรากฏมีผลมาจากความเพ้อ
ฝัน ความคิดเฟื่อง จินตนาการ ความประหลาดมหัศจรรย์ของจิตใต้สํานึก ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับศิลปะ
แบบลัทธิเหนือจริง เป็นผลงานท่ีสร้างสรรค์มาจากจิตใต้สํานึกของตัวเองในหัวข้อของบัวสี่เหล่า 
 ผลงานของสมภพ บุตราช ให้ความรู้สึกถึงความพล่ามัวของภาพด้วยเทคนิคต่างๆ ในการสร้างงาน ภาพให้
ความรู้สึกเคลื่อนไหวเหมอืนอยู่ในความฝนั ซึ่งผลงานสร้างสรรค์ของผู้วิจัยก็สอดคล้องกับผลงานต้นแบบท่ีได้ทําการวิจัยไม่ว่าจะ
เป็นความพล่ามัวของภาพ หรือความรู้สึกของภาพที่เคลื่อนไหวด้วยเทคนิคท่ีให้ในการสร้างสรรค์ 
 

ข้อเสนอแนะ   
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   

1. การเตรียมพื้นผิวของภาพ เป็นสิ่งที่สําคัญมาก ควรศึกษาเรื่องของกลวิธีและเทคนิคต่างๆ  ในการทําให้เกิด
ร่องรอยตามที่เราต้องการในการสร้างงาน การเผยให้เห็นร่องรอยหรือลีลารอยพู่กันมีหลายวิธี เช่น การขูดขีด ปาดหรือการซับ
สีออกด้วยน้ํามันสนในกรณีที่ใช้สีน้ํามัน เป็นต้น 

2. การร่างภาพควรใช้สีไม้ระบายน้ําในการร่างภาพ เพราะภาพที่ร่างจะโดนร่องรอยที่ได้ทําเตรียมไว้ในขั้นตอนการ
เตรียมพื้นผิวทีไ่ม่ต้องการให้เกิดเส้นร่างติดทับร่องรอย ถ้าใช้ดินสอร่างทําให้การแก้ไขยากกว่าใช้สีไม้ระบายน้ํา 

3. ใส่ความเป็นตัวตนลงในผลงานตนเองให้มากข้ึนให้เกิดลักษณะเฉพาะตัวอย่างมีเอกภาพ 
4. ขั้นตอนการลงสีควรผสมน้ํามันลินสีดมากๆ เพื่อเผยให้เห็นสีของพื้นผิวและทําให้ภาพมีความโปร่งมากยิ่งขึ้น  
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ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาสัญลักษณ์ต่างๆ ให้มากข้ึนตามวัตถุประสงค์เรื่องบัวสี่เหล่าที่ต้องการสื่อถึง 
2. ควรพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานเทคนิคและกลวิธีต่างๆ ในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมให้มี

คุณภาพมากขึ้น  
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับทฤษฏีสีเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานให้ดูดียิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจท างานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

The Factors Affecting Determination in Doing Research (R2R) of Academic and 
Supporting Staff in Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 

  กิตติภูมิ โตชัยภมู*ิ รศ.สุวรรณา สมบุญสโุข** 
 

บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ระหว่างเพศ และ 3) 
เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ระหว่างอายุ  ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลในการ
ตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากร อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.10 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจ
ทํางานวิจัย R2R ระหว่างเพศ พบว่าไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลในการ
ตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ระหว่างอายุที่แตกต่างกัน พบว่าปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  

ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จ การทํางานวิจัย  Routine to Research (R2R) 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to assess factors affecting determination in doing research 
(R2R) of academic and supporting staff in Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2) to compare the 
factors affecting determination in doing research (R2R) between sex and 3) to compare the factors 
affecting determination in doing research (R2R) between ages. The results of this study were that the 
overall average score of factors affecting determination in doing research (R2R) of academic and 
supporting staff in Bansomdejchaopraya Rajabhat University was in fair range of 3.10. The comparison of 
factors affecting determination in doing research (R2R) between sex was no significantly different at .05 
level and the comparison of factors affecting determination in doing research (R2R) between ages was 
significantly different at .05 level. 

Key words: Factors affecting, Research, Routine to Research (R2R) 
 
 
 
 

* นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุร ี 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 295 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

บทน า 
Routine to Research : R2R  มีความหมายว่า พัฒนางานประจําสู่งานวิจัย R2R เป็นการทําให้งานประจํา

กลายเป็นงานสร้างความรู้หรือเป็นงานวิจัย ซึ่งจะทําให้การทํางานประจํากลายเป็นงานที่มีคุณค่า ยิ่งทํางานนานก็ยิ่งมีปัญญา 
ยิ่งเกิดความรู้ และยิ่งมีประเด็นที่จะทําให้เกิดความภาคภูมิใจได้มากขึ้นเรื่อย ๆ จึงยิ่งทําให้ได้รับความนับถือจากคนอื่นมากขึ้น 
เป็นลําดับ ประโยชน์จากการทํา R2R นั้น ครึ่งหนึ่งเกิดกับการพัฒนางาน ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเกิดกับคนทํางานนั่นเอง เพราะคน ๆ นั้น
จะเข้าใจสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งจากความรู้ที่มาจากการทดลองปฏิบัติของตัวเอง และจากความรู้ในเชิงทฤษฎี ที่มีการ
แลกเปลี่ยนกับคนโน้น คนนี้ หรือไปอ่าน ไปค้นคว้ามา (วิจารณ์ พานิช, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข,2559) 
R2R จึงจัดเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร ทําให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในเชิงพลวัต (dynamic) เพราะขึ้นช่ือว่าการ
วิจัยแล้ว ผลการวิจัยที่ได้ ถ้ามีระบบการบริหารจัดการที่ดี จะสามารถนําผลนั้นๆ ไปพัฒนาองค์กรได้เสมอ นอกจากนั้น ยังเป็น
การปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาในหมู่บุคลากร งานวิจัยคือกลไกที่ทําให้องค์กร กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธ์ุ, 2559) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่น นอกจากนี้ยังมีคุณภาพ 
มาตรฐาน ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานหลายประการโดยเฉพาะด้านการทํานุบํารุงวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายสาย
สัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา แก้ปัญหา ช้ีนําสังคมชุมชน ท้องถิ่น และมุ่งมั่ นที่จะสร้าง
คุณภาพการศึกษา  พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตบัณฑิตคุณภาพที่
เปี่ยมด้วยคุณธรรม  มีสุขภาพอนามัยดี  มีทักษะทางวิชาการ มีทักษะทางภาษาการสื่อสาร และเทคโนโลยี  มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและประเทศชาติพร้อมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อเป็นการพัฒนา คุณภาพดังที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงเห็นถึงความสําคัญของการทํางานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน แต่ด้วยเหตุที่บุคลากรในหน่วยงานมิใช่บุคลากร
สายวิชาการ ดังนั้นการทํางานวิจัยโดยตรงจึงเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่เนื่องจากองค์กรให้การสนับสนุนการทํางานวิจัยจาก
หน้าที่ คือ การพัฒนางานประจําสู่งานวิจัย R2R ทําให้บุคลากรมีความสนใจ และให้ความสําคัญ อีกทั้งเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

จากความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะบุคลากรสายสนับสนุน เป็นผู้หนึ่งที่ให้ความสนใจในการทํางานวิจัย จึงสนใจที่
จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา  โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องค์กร และเป็นข้อมูล
สําหรับผู้บริหารในการวางนโยบายด้านการทํางานวิชาการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R จําแนกตามเพศ ระยะเวลาประสบการณ์ในการ
ทํางานในมหาวิทยาลัย และตําแหน่งงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยกําหนดวิธีดําเนินการ ดังนี้  
 1. ขั้นตอนการศึกษา 
  1.1 ศึกษาบทความ งานวิจัย เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 ศึกษานโยบาย การทํางานวิจัย R2R ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  1.3 ศึกษาแนวทาง การทํางานวิจัย R2R เบื้องต้น ของบุคลากรสายสนับสนุน 

2.ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ปัจจัยการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R 
   2.1.1 การบริหารเวลา 
   2.1.2 นโยบายในการทํางานวิจัย R2R 
   2.1.3 การทํางานร่วมกับกลุ่มผู้สนใจหรือการวิจัยในแนวเดียวกัน 
   2.1.4 การเสริมสร้างแรงจูงใจ 
   2.1.5 การอบรมความรู้ด้านการทํางานวิจัย R2R 
   2.1.6 การได้รับการสนับสนุนในการทํางานวิจัย เช่น แหล่งข้อมูล ความร่วมมือ 
   2.1.7 ระบบพ่ีเลี้ยงในการทํางานวิจัย 
   2.1.8 มีทัศนคติที่ดีต่อการทําวิจัย และไม่รู้สึกว่าเป็นภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น    
  2.2 ตัวแปรตาม ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 
   2.2.1 ด้านความสําเร็จของหน่วยงาน 
   2.2.2 ด้านความสําเร็จของบุคลากร 
   2.2.3 ด้านกระบวนการ 
   2.2.4 ด้านความสําเร็จของการเรียนรู้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่สง่ผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จําแนกออกเป็นรายด้านดังน้ี 

1. ด้านข้อมลูสถานภาพทั่วไป  
     ด้านข้อมูลสถานภาพทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 330 คน โดยเป็นเพศชาย จํานวน 132 คนคิดเป็น
ร้อยละ 40 และเป็นเพศหญิง จํานวน 198 คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 20–29 ปี จํานวน 179 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.24  ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 79.70 ส่วนใหญ่มีตําแหน่งการทํางานเป็น 
พนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินงบประมาณแผ่นดิน) จํานวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการทํางานในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1-5 ปี จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 38.48 
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2. ด้านปัจจัยท่ีส่งผลในการตัดสินใจท างานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 
 ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
ในภาพรวม พบว่า บุคลากรตัดสินใจทํางานวิจัยในระดับ ปานกลาง ( = 3.10,  =0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสรุปผลได้
ดังนี้  
  2.1 ด้านความสําเร็จของหน่วยงาน หน่วยงานของท่านมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน อยู่ใน ระดับ
ปานกลาง (  =  4.17,  =0.69) รองลงมา ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นําสูง อยู่ใน ระดับปานกลาง (  =  3.65, 
 =0.81 ) และอันดับสุดท้าย มหาวิทยาลัยได้มอบรางวัลสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผล งานดีเด่น อยู่ใน ระดับปาน
กลาง ( =  2.51,  =1.06  ) จากการสรุป พบว่า สอดคล้องกับทฤษฏีของ สุวรรณีทับ ทิมอ่อน [20] ได้กล่าวถึงประโยชน์
การจูงใจในการบริหาร ควรเสริมสร้างกําลังใจในการปฏิบัติงานให้แต่ละบุคคลในองค์กรและหมู่คณะเป็นการสร้างพลังร่วมกัน
ของกลุ่ม เสริมสร้างความสามัคคี อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างให้ความจงรักภักดีต่อองค์กร ฯลฯ 
 2.2 ด้านความสําเร็จของบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากรมีความมั่นคงในอาชีพ อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (  =  3.64,  =0.82 ) รองลงมา บุคลากรมีสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลดี อยู่ในระดับ ปานกลาง (  =  
3.61,  =0.81) และอันดับสุดท้ายท่านรู้สึกมีความสุข และมีกําลังใจในการทํางานเมื่อผู้บริหารมีการช่ืนชมหรือให้รางวัล อยู่
ในระดับ ปานกลาง ( =  2.96,  =0.91) ที่เป็นเช่นนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นองค์กรของรัฐ ดังนั้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย คือบุคลากรที่เรียกว่า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และ
ลกูจ้างประจํา ซึ่งมีความมั่นคงในอาชีพซึ่งเป็นประจักษ์อยู่แล้ว 
 2.3 ด้านกระบวนการ จากผลการวิเคราะห์พบว่า มหาวิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ต ที่สะดวกรวดเร็ว อยู่ในระดับ 
ปานกลาง (  =  3.61,  =0.81) รองลงมาบุคลากรคิดว่าสามารถนํามาพัฒนางานประจําของท่านให้มีระบบมากขึ้น อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง  (  =  3.08,  =0.79)และอันดับสุดท้าย มหาวิทยาลัยมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการทํางานวิจัย R2R อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง (  =  2.42,  =0.86) ผลของการเปรียบเทียบสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ที่มี
ประโยชน์ต่อการสืบค้น ซึ่งระบบเครื่องข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาอํานวยความสะดวกให้บุคลากรเข้า
ใช้บริการได้ตามสิทธิของแต่ละบุคคล 
 2.4 ด้านความสําเร็จของการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์พบว่า มหาวิทยาลัยมีแหล่งตีพิมพ์หรือช่องทางในการ
เผยแพร่งานวิจัย R2R อยู่ในระดับปานกลาง  (  =  3.67,  =0.94)  รองลงมา มหาวิทยาลัยท่านสนับสนุนในการพัฒนา 
ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อยู่เสมออยู่ในระดับ ปานกลาง (  =  3.44,  =0.85) และอันดับสุดท้าย ท่าน
สามารถนํางานวิจัย R2R มาทําให้เพิ่มวิทยาฐานะของท่านมากขึ้นได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( =  2.51,  =1.06)  
 

3. ด้านปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจท างานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3.1 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2Rของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จําแนกตามเพศ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 298 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R จําแนกตามเพศ 

ความคิดเห็น 

เพศ 

ชาย หญิง 

µ σ ความหมาย µ σ ความหมาย 

ด้านความสําเรจ็ของหน่วยงาน 4.39 0.25 มาก 4.41 0.19 มาก 

ด้านความสําเรจ็ของบุคลากร 4.10 0.44 มาก 4.28 0.12 มาก 

ด้านความสําเรจ็ของการเรยีนรู ้ 4.07 0.40 มาก 3.73 0.11 มาก 

ด้านกระบวนการ 3.88 0.5 มาก 4.63 0.15 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.10 0.41 มาก 4.44 0.70 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพศชายและเพศหญิง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเพศหญิงมีปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจ
ทํางานวิจัย R2R ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.63,  = 0.15)  
 

3.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2Rของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จําแนกตามตําแหน่ง ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R จําแนกตามตําแหน่ง 

 
 จากตารางที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จําแนกตามตําแหน่ง พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกตําแหน่ง ในแต่ละด้านพบว่า ด้าน
ความสําเร็จของหน่วยงาน สูงที่สุดคือ ตําแหน่งประเภท ลูกจ้าง ( =4.41,  =0.19) ด้านความสําเร็จของบุคลากร สูงสุดคือ
พนักงานมหาวิทยาลัย  (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  (  =4.28,  =0.32) ด้านความสําเร็จของการเรียนรู้ สูงสุดคือ พนักงาน
ราชการ (  =4.07,  =0.11) ด้านกระบวนการ สูงสุดคือ ข้าราชการฯสายสนับสนุน (PC)  ( =4.63,  =0.15) พบว่า มี
ความต้องการไม่แตกต่างกัน โดยแต่ละด้านมีความต้องการอยู่ในระดับมาก 
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 3.3 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2Rของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จําแนกตามระยะเวลาประสบการณ์ในการทํางานในมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ระหว่างระยะเวลาประสบการณ์ในการทํางานใน 
             มหาวิทยาลัย 

 
จากตารางที่ 3  ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จําแนกตามระยะเวลาประสบการณ์ในการทํางานในมหาวิทยาลัย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน  
 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  พบว่า ในภาพรวมพบว่า ความเห็นของบุคลกรที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R อยู่ใน
ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.10 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอภิปรายผล ได้ดังนี ้

1. ด้านความสําเร็จของงาน ในภาพรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
หน่วยงานมีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าบุคลกรมีความตระหนักในพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
รองลงมา ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผูน้ําสงู ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าบุคลกรมีความเชื่อมั่นในการบรหิารของผู้นํา และ
อันดับสุดท้าย หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจ และประสบการณ์ภายในระหว่างบุคลากร ในระดับปานกลาง  
 2. ด้านความสําเร็จของบุคลากร ในภาพรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บุคลกรคิดว่ามีความมั่นคงในอาชีพ ในระดับปานกลาง จากการสัมภาษณ์บุคลกร พบว่า เนื่องจากหน่วยงานเป็นองค์กร
ภาครัฐ บุคลากรจึงมีความเชื่อมั่นในความมั่นคง แต่อย่างไรก็ตามยังมีบุคลากรบางรายที่เป็นลูกจ้าง จึงยังไม่มั่นใจในความมั่นคง
ของสถานภาพการทํางาน รองลงมา คือ บุคลากรรู้สึกมีความสุข และมีกําลังใจในการทํางาน เมื่อผู้บริหารมีการช่ืนชมหรือให้
รางวัล ในระดับปานกลาง และอันดับสุดท้ายบุคลกรมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีสวัสดิการ และประโยชน์เกื้อกูลดี ในระดับ
ปานกลาง สอดคล้องกับสมยศ นาวีการ (2553, น.394) กล่าวถึง องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้โอกาสให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในอาชีพ การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอื่น  ๆ ย่อม
เป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ 
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 3. ด้านกระบวนการ  ในภาพรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลกรมี
ความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีระบบอินเทอร์เน็ตที่สะดวก รวดเร็ว ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ การทําวิจัย R2R สามารถ
นํามาพัฒนางานประจําให้เป็นระบบมากขึ้น ในระดับปานกลาง จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า บุคลากรยังไม่มีทักษะในการ
พิจารณาหัวข้อวิจัย หรือประเด็นที่น่าสนใจจากงานที่ปฏิบัติ เหตุเพราะเคยชินกับภารกิจที่ปฏิบัติอยู่อย่างไม่เคยพบความ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน และอันดับสุดท้าย มหาวิทยาลัยมีบุคลกรและผู้เชี่ยวชาญในการทํางานวิจัย R2R ในระดับปานกลาง 
เหตุผลเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรสายวิชาการที่มีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ จึงทําให้
เป็นที่ปรึกษาของบุคลากรสายสนับสนุนการทําวิจัย R2R ได้เป็นอย่างดี 
 4. ด้านความสําเร็จของการเรียนรู้ ในภาพรวมบุคลากรมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มหาวิทยาลัยมีแหล่งตีพิมพ์หรือช่องทางในการเผยแพร่งานวิจัย R2R ในระดับปานกลาง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการจัด
ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยสนับสนุนในการพัฒนา ทักษะ ฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้อยู่เสมอ ในระดับปานกลาง และอับดับสุดท้าย มหาวิทยาลัยมีผู้เช่ียวชาญในการทํางานวิจัย R2R และบุคลากรมี
ความเห็นว่าการทําวิจัย R2R ให้ความรู้ใหม่และทันสมัย ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิยะดา บุญเพ็ชร (2559, น.148) 
ความเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานวิจัย R2R ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง บุคคลากรนํานโยบาย
ทํางานวิจัย R2R ไปปฏิบัติ มีทั้งหมด 7 ปัจจัย ในภาพรวม พบว่า ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อความสําเร็จในการทํางานวิจัย R2R 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในระดับมาก และแสดงผลการศึกษาความเห็นของบุคคลากรต่อการทํางานวิจัย R2R ภายหลังการนํา
นโยบายทํางานวิจัย R2R ไปปฏิบัติ พบว่า การทํางานวิจัย R2R ประสบความสําเร็จ 4 ด้าน ในภาพรวมประสบความสําเร็จใน
ระดับมากท่ีสุด สอดคล้องกับ จิรนันท์  บรรจงภาค (2547, น.ข) ได้ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน
ราชภัฏสวนสุนันทา ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีแรงจูงใจภายในอยู่ระดับมาก และแรงจูงใจ
ภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง โดยผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทํางานแตกต่าง
กัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมแตกต่างกัน และบุคลากรที่มีอัตราเงินเดือนแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พนมพร แสนมีมา (2547, น.65) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของ ข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธาน ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา ระดับแรงจูงใจในการ
ทํางานของข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธาน ีและ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทํางานของข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธาน ีโดยศึกษา 5 ด้าน คือ 1) ปัจจัยสวนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระดับช้ัน และรายได้ 2) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 3) 
ด้านความกาวหน้าในหน้าท่ีการงาน 4) ด้านสวัสดิการและรางวัลผลตอบแทน 5) ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ผลการศึกษา 
พบว่า ข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับคอนข้างมาก ค่าเฉลี่ย 
2.88 ปัจจัยด้านโอกาส ในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับคอนข้างมาก ค่าเฉลี่ย 2.84 ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับคอนข้างมาก คาเฉลี่ย 2.69 ปัจจัยด้านสวัสดิการและรางวัลผลตอบแทนอยู่ ในระดับค่อนข้างน้อย  ค่าเฉลี่ย 
2.24 และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยูในระดับคอนข้างน้อย ค่าเฉลี่ย 2.13 ตามลําดับ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อายุ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ 
เพศ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ตําแหน่ง ระดับขั้น และรายได้ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
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ข้าราชการ สํานักงานเกษตรอําเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่วน
สวัสดิการและรางวัลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักงานเกษตร  อําเภอ 
จังหวัดอุบลราชธานี สอดคล้องกับผลจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปอภิปรายผล ผลการวิเคราะห์รายได้นี ้สอดคล้องกับ
ความเห็นของบุคลากร 1) ด้านความสําเร็จของบุคลากร 2) ด้านความสําเร็จของบุคลากร 3) ด้านกระบวนการ ซึ่งใน
สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีนโยบาลเผยแพร่ปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการทํางาน
วิจัยของบุคคลากรสายสนับสนุนจึงได้รับการพิจารณาเผยแพร่ในเวทีวิชาการ R2R อย่างเหมาะสม อนึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หน้าท่ีในการเผยแพร่ในวิชาการ ในการสร้างช่ือเสียงด้านงานวิชาการอย่างเข้มแข็ง มหาวิทยาลัยจึงมี
ระบบกระบวนการกํากับติดตามการทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรอย่างเป็นนามธรรม จึงส่งผลให้การตัดสินใจในการทํางาน
วิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างเพศ ห่วงอายุของบุคลากร และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระหว่าง
ระยะเวลาประสบการณ์ในการทํางานในมหาวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 ข้อเสนอแนะในการน าผลงานวิจัยไปใช้ 
หน่วยงานควรเพิ่มจํานวนผู้เช่ียวชาญในการให้ความรู้ และทําความเข้าใจในการทํางานวิจัย R2R ให้เพิ่มมากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ให้ครอบคลุมทุกมิติ เพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบ

ต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจทํางานวิจัย R2R ที่แตกต่างกนัไป 
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ระบบสารสนเทศ ส าหรับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา :  
กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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A Case Study of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 

สุนทร  ปาละพันธ์* ดร.ธนาวุฒิ  ประกอบผล** ดร.ศศิกญัชณา  เยน็เอง*** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบและหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ  สําหรับงานกองทุนเงิน
กู้ยืม เพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ 2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 7 คน และนิสิตที่ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมจํานวน 248 คน โดยใช้วิธีการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ระบบสารสนเทศ  สําหรับงานกองทุนเงินกู้ยืม เพื่อ
การศึกษา และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ  และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ สําหรับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก  

ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศ  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 

Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to develop and find the efficiency of management 
information system for student loan fund  through case study of Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
and 2) to study the system users’ satisfaction. The sample included seven staff and 248 students obtained 
through simple random sampling. The research instruments involved 1) management information system 
for student loan fund and 2) a set of questionnaire. Data were statistically analyzed in mean and standard 
deviation. 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The efficiency of management information system for student loan fund through case study of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University was generally found at the highest level. 
 2) The users’ satisfaction towards management information system was generally found at the 
high level. 

Key words: Management Information System, Student Loan Fund   

 
บทน า 

ระบบสารสนสนเทศ (Information System) ในปัจจุบันเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
ซึ่งทุกหน่วยงานนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการทํางาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาในการทํางานให้สําเร็จในระยะเวลาที่สั้นลง 
(อรยา ปรีชาพานิช, 2557, น.26) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระบบสารสนเทศ ( Information System) หมายถึง กลุ่มของ
องค์ประกอบทางสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันและสามารถทํางานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานในแต่ละ
องค์กร ภายในระบบสารสนเทศหนึ่งๆ ยังสามรถแบ่งได้เป็นระบบย่อย (Subsystem) ที่มีความสัมพันธ์กันระบบสารสนเทศ
ของแต่ละองค์กรจึงอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับขอบเขต (Boundary) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment) ของระบบสารสนเทศนั้น ๆ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดย
กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาและเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหา
ทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาจึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทําหน้าท่ีบริหารจัดการเงินให้กู้ยืม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา  ได้เปิดรับสมัครนิสิต เข้าศึกษาต่อในระบบ รับตรง ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้จํานวนนิสิตที่เข้ามาศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีมีจํานวนมากขึ้น และด้วยจํานวนนิสิตนักศึกษาที่มีเพิ่มมากขึ้น ทําให้มีนิสิตที่ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินจากกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยและยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แต่เนื่องจากสํานักงานกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมสําหรับนิสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนิสิตที่ยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกับทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ทําให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาจึงต้องจัดให้มีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับอนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของนิสิต จากนั้นจึงนํามาพิจารณาคัดเลอืกให้ได้นิสิตตามที่สํานักงานกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ 

จากการดําเนินงานในปีท่ีผ่านมา พบว่า กรรมการผู้สัมภาษณ์ข้อมูลและคุณสมบัตขิองนิสิต มีจํานวนน้อยลง ประกอบ
กับการสัมภาษณ์ต้องใช้เวลาในการสัมภาษณ์นาน อีกทั้งกรรมการสัมภาษณ์แต่ละคนมีมาตรฐานในการให้คะแนนจากการ
สัมภาษณ์ไม่เท่ากัน นอกจากน้ียังมีปัญหาจากการสัมภาษณ์นิสิตที่มีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่ง
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ข้อมูลที่นิสิตให้สัมภาษณ์กับกรรมการสัมภาษณ์นั้น บางคนให้ข้อมูลที่ไม่น่าเช่ือถือหรือเป็นข้อมูลเท็จ ส่ งผลให้การนําคะแนน
จากการสัมภาษณ์มาเรียงลําดับ เพื่อคัดเลือกจํานวนนิสิต ให้ได้รับสิทธิ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เกิดความไม่
เป็นธรรมต่อนิสิตคนอื่นท่ี เข้ารับการสัมภาษณ์จากกรรมการ 

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับผู้ปฏิบัติงาน งานกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาขึ้น เพื่อพิจารณานิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้
มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกให้ได้รับเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยรับข้อมูลจากการบันทึ กข้อมูลลงในแบบ
สัมภาษณ์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แล้วนําข้อมูลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของนิสิตมาประมวลผลเพื่อให้สําเร็จตามเปูาหมายที่
วางไว้ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบและหาประสทิธิภาพของระบบสารสนเทศ สําหรับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ สําหรับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา จํานวน 7 คน และนิสิตที่ขอกู้เงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2557 จํานวน 700 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 7 คน และนิสิต ที่ขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รวมจํานวน 248 คน จากกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างได้แก่โดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการสร้างเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเป็นไปตามลําดับขั้นแบ่งขั้นตอนได้ 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 
1. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้การวิจัย โดยพัฒนาฐานข้อมูลระบบงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ซึ่งมี
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดปัญหา  การวิเคราะห์  การออกแบบ  การพัฒนา การทดสอบ การนําระบบไปใช้  
การบํารุงรักษา 

1.1 การก าหนดปัญหา ในขั้นตอนนีผู้้วิจัยได้ดําเนินการสํารวจและศึกษาขอมูล ข้ันตอนการทํางานของระบบงาน
เดิมงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทายาลัยราภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อให้เห็นภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น มี
รายละเอียดระบบงานเดิม ดังนี ้

1.1.1  นิสิต ติดต่อขอรับเอกสาร แบบคําขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา จากเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน 

1.1.2  นิสิต ยื่นเอกสารแบบคําขอกู้ยืมเงิน 
1.1.3  เจ้าหน้าที่ รับเอกสาร และกําหนดวันสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนิสิต 
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1.1.4  นิสิตมาสัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาที่กําหนด โดยกรรมการสัมภาษณ์ 
1.1.5  เจ้าหน้าท่ี รวมรวมเอกสารการสัมภาษณ์ มารวมคะแนน และเสนอผู้บริหารเพื่อ คัดเลือกนิสิตที่ผ่าน

เกณฑ์การสัมภาษณ์ ให้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทําสัญญาการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
1.1.6  เจ้าหน้าที่ พิมพ์ รายช่ือ และประกาศรายช่ือ ประกาศรายช่ือ นิสิตที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้

ทําสัญญา 
1.1.7  นิสิต มาทําสัญญาตามกําหนดที่เจ้าหน้าที่แจ้งในใบประกาศ  

1.2  การวิเคราะห์ระบบ จากการรวบรวมข้อมูลระบบงานเดิม ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการ ของผู้ใช้งานระบบ
ทําให้ได้แนวคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับนิสิต ภาพรวมของระบบงานใหม่ทั้งหมดในรูปแบบการไหลของข้อมูล  
(Context Diagram) การจําลองขั้นตอนการทํางานของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้
ผังกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) การแสดงการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยใช้ผังความสัมพันธ์ของข้อมูล  (Entity Relationship Model) และการ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความซ้ําซ้อนของข้อมูลจากผังความสัมพันธ์ของข้อมูลโดยใช้รูปแบบที่ เป็นบรรทัดฐาน (Normal 
Form) และออกแบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการทํางานและข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในระบบงาน   

1.3  การออกแบบ ในขั้นตอนนี ้ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าต่าง สําหรับงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  ออกเป็น 
2 ส่วน ได้แก่ส่วนเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้ระบบ และ ส่วนของนิสิต 

1.4  การพัฒนา ขั้นตอนการนี้เป็นการพัฒนาระบบจากที่ได้ทําการวิเคราะห์และออกแบบไว้ ซึ่งผู้วิจัยเลือก
ระบบปฏิบัติการ Microsoft  Windows  ติดตั้งระบบ Internet Explorer  ในการติดต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบ Apache ทํา
หน้าที่ให้บริการข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ติดตั้งระบบ PHP เป็นระบบที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเป็น MySQL และ
การเข้าสู่ระบบด้วยการกําหนดช่ือผู้ใช้และรหัสผ่าน สามารถทํางานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เมื่อพัฒนาระบบเสร็จแล้ว ได้
จัดทําคู่มือระบบสําหรับผู้ใช้งานระบบ User Manual 

1.5  การทดสอบ การทดสอบระบบ ได้ทําการทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 
และระบบท่ีพัฒนาขึ้นมีความถูกต้องแม่นยํา โดยทดสอบทางด้านต่อไปนี้ 

 1.5.1  ด้านตอบสนองต่อความต้องการใช้งานของผู้ใช้ 
 1.5.2  ความถูกต้องในการทํางานของฟังก์ช่ันต่างๆ 
 1.5.3  ผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 
 1.5.4  การสื่อความหมายของอินเตอร์เฟสของระบบต่อผู้ใช้ 

1.6  การน าระบบไปใช้ หลังจากการตรวจสอบระบบจนมั่นใจแล้วว่าระบบที่พัฒนาขึ้น พร้อมที่นํามาติดตั้งเพื่อ
ใช้งานบนสถานการณ์จริง ผู้พัฒนาได้นําระบบมาติดตั้งเพื่อให้ใช้งานตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.6.1  นําระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยมา ติดตั้งระบบแล้วทดสอบข้อมูลที่เป็นจริง และข้อมูลที่ไม่เป็นจริง
เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบแล้วทําการปรับปรุงแก้ไข 

1.6.2  จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ ส่งให้ผู้ใช้งาน 
1.6.3  ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ 
1.6.4  นําระบบทดลองให้ผู้ใช้งานพิจารณา เพื่อทําการหาประสิทธิภาพของระบบในด้านเทคนิคต่าง ๆ 

และนําระบบมาปรับปรุงแก้ไข จากข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงข้อบกพร่อง และหาค่า เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ข้อคําตอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
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1.7  การบ ารุงรักษา หลังจากระบบที่ได้ติดตั้งและใช้งานแล้ว ผู้วิจัยได้ดําเนินการติดตามการใช้งาน และ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากการใช้งานจริงเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ปัญหาทีเกิด
จากการใช้งานของผู้ใช้ระบบเอง เช่นการเพิ่มเติม ข้อมูล หรือรายงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ระบบต้องการ 

2. การสร้างแบบสอบถามที่น ามาหาประสิทธิภาพและแบบสอบถามความพึงพอใจของฐานข้อมูลพัฒนาระบบงาน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่นํามาประเมินคุณภาพและ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิต ที่กู้เงินกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จํานวน 248  คน 
 2. ผู้วิจัยกําหนด วัน เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน พร้อมกับตรวจสอบผลการตอบข้อคําถามครบถ้วนสมบูรณ์ 
จํานวน 248 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
 3. ผู้วิจัยได้ดําเนินการนําแบบสอบถามทั้งหมด มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศ

งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง พัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถนํามาสรุปและอภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
 1. การพัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัย
ได้พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอน ประกอบด้วยการกําหนด
ปัญหา การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การนําระบบไปใช้ และการบํารุงรักษา และผลการหา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อยู่ในระดับ
มากที่สุด ระบบสามารถตอบสนองในการใช้งานเป็นอย่างดี โปรแกรมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดีใน
เรื่อง ความสะดวกและง่ายในการใช้งาน และด้านความคล่องตัวและการเช่ือมต่อของข้อมูลในการประมวลผล ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับงานและอํานวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของธนาภรณ์  ทาทอง 
(2556, น.73) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรายงานข้อมูลตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลลําพูน  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอัจฉราภรณ์  นาซีก (2556,  น.124-125) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงาน
งบประมาณของโรงเรียนบ้านวังเค็มใหม่ อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา  
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 2. ผลการหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ระบบการประเมินผลส่วนของหน่วยแสดงผล โดยรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สามารถแสดง
ผลได้อย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ถูกต้องชัดเจน สามารถแดงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ สอดคล้องกับผลการวิจัย 
ของยุพิน นาใจ (2556,  น. 68-69) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย และ สอด
คลองกับผลการวิจัยของอังคาร  พลทม (2555, น. 91) เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินและการบัญชีด้านการจัดทํา
หลักฐานโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบสารสนเทศงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ
ทั้งหมด จึงทําให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะการนําไปใช้ดังนี ้
 1.1  ผู้ปฏิบัติงานควรประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.2  ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ต้องสร้างความรู้ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาไปพร้อมๆ กัน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยขอใช้ข้อมูลนิสิต นักศึกษาจากระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
 2.2  ควรมีการเพิ่มส่วนที่ใช้ในการตอบคําถามข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานเกิดความรวดเร็วมากขึ้น 
 2.3  ควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้สามารถใช้งานคลอบคลุมถึงนิสิต นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอ
กูก้องทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 
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การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 

The Development of Ability In Speaking Using Information Transfer Technique of  
Pratomsuksa 2 Students at Banpho School 

 
ผกามาศ ทรงเย็น* ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด** ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส*** ดร.ประเทืองสุข ยงัเสถียร****  

 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลก่อน
เรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ และ  2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านโพธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ จํานวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้     
2) แบบทดสอบ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ  .01 
           2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
ข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมาก   

ค าส าคัญ: ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล           
 

Abstract 
 

  The purposes of the research were 1) to compare the ability in speaking English between before 
and after using information transfer technique of Pratom 2 students and 2) to study satisfaction towards 
learning through information transfer technique of Pratom 2 students. The sample group included 25 
Pratom 2 students of the Banpho School and selected by simple random sampling. Research instruments 
were 1) lesson plans 2) English speaking tests and 3) The satisfaction survey forms. The data were 
statistically analyzed in mean, standard deviation, and t-test.  
 

 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
***อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
****อาจารย์ประจาํคณะวิทยาลัยการฝกึหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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The findings revealed as follows:  
 1) The ability in speaking English after information transfer technique of Pratom 2 students was 
significantly higher than before the experiment at .01 level.  

2) The student’s satisfaction towards learning through information transfer technique of Pratom 2 
students was generally found at the high level.  

Key words: The Ability in Speaking English, Information Transfer Technique 

 

บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจําวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือสําคัญในการ

ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของ
ชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นํามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ  ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิต
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งกําหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานคือภาษาอังกฤษ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น.220) 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียนเมื่อจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สามารถปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้องที่ฟัง อ่านออกเสียงตัวอักษร คํา กลุ่มคํา 
ประโยคง่ายๆบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความหมายของคําและกลุ่มคําที่ ฟังตรงตามความหมาย 
ตอบคําถามจากการฟังหรืออ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ สามารถพูดโต้ตอบด้วยคําสั้นๆ ง่ายๆ ในการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟัง ใช้คําสั่ง และคําขอร้องง่ายๆ บอกความต้องการง่ายๆ ของตนเอง พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเพื่อนบอกความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวหรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองและเรื่องใกล้ตัว จัดหมวดหมู่คําตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามที่ฟังหรืออ่าน พูดและทําท่าประกอบ ตาม
มารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บอกช่ือและคําศัพท์ง่ายๆ เกี่ยวกับเทศกาล/วันสําคัญ/งานฉลอง และชีวิตความ
เป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัยมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้น
การฟัง-พูด) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่างและ
นันทนาการ ภายในวงคําศัพท์ประมาณ 300-450 คํา (คําศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) และสามารถใช้ประโยคคําเดียว (One Word 
Sentence) ประโยคเดี่ยว (Simple Sentence) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, น.222) 

 จากการศึกษาการพูดในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนบ้านโพธ์ิ ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 พบว่า นักเรียนมีทักษะการพูดเกี่ยวกับคําศัพท์จากรูปภาพ ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวันอย่างง่าย 
อยู่ในเกณฑ์ต่ํามาก จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้นักเรียนพูดคําศัพท์หมวดหมู่ต่า ง ๆ ไม่ได้เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะ
การท่องจําและการเขียนคําศัพท์และขาดสื่อการเรียนรู้ที่ควรติดในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นและเกิดความคุ้นเคยชินกับ
คําศัพท์เหล่านั้น ผู้วิจัยจึงศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า การสอนโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
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ข้อมูล เป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังที่คีธ จอห์นสัน (1982) กล่าวว่า 
การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นการนํากิจกรรมการฟังที่ให้นักเรียนได้ฟังแล้วมีการ
ตอบสนอง เช่น ฟังแล้วพูด-ฟังแล้วอ่าน หรือฟังแล้วเขียน จะทําให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
สอดคล้องกับการฟังในชีวิตประจําวัน อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการฟังมากขึ้น การจัดกิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ
โดยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้คีธ จอห์นสัน (1982) ยังได้กล่าวถึง รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารโดยใช้หลักการ 5 ประการ คือ 1) หลักการถ่ายโอนข้อมูล 2) หลักการของช่องว่างระหว่างข้อมูล 3) 
หลักการการประสานต่อ 4) หลักการการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 5) หลักการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา แต่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มี 3 ขั้นตอน และสอดแทรกหลักการ 5 ประการ อย่างเหมาะสม โดยเริ่ม
จากข้ันตอนแรก คือการนําเสนอ ขั้นตอนท่ีสอง คือ การฝึก โดยมีหลักการถ่ายโอนข้อมูล หลักการของช่องว่างระหว่างข้อมูล 
หลักการประสานต่อ หลักการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายและหลักการตรวจความถูกต้องของเนื้อหา และขั้นตอนที่สาม 
คือ การนําไปใช้โดยการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเล่นเกม การแสดงบทบาท
สมมติ การแสดงละคร การร้องเพลง และการทําแบบฝึกหัดซึ่งความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษมี5 ระดับคือ 1) 
ระดับกลไก (Mechanical Skill) 2) ระดับความรู้ (Knowledge) 3) ระดับการถ่ายโอน (Transfer) 4) ระดับการสื่อสาร 
(Communication) 5) ระดับวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism) เพื่อให้ผู้เรียนสื่อสารในชีวิตประจําวันได้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
ข้อมูลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 และ 2/2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1            

ปีการศึกษา 2559 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 50 คน ซึ่งจัด
นักเรียนเข้าช้ันแบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 จํานวน 25 คน ซึ่งจัดนักเรียนเข้าช้ันแบบคละความสามารถ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน) 
โดยการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้การใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล จํานวน 4 แผน แผนละ 4 ช่ัวโมง รวม 16 ช่ัวโมง  
2. แบบทดสอบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ 
3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันประถมศึกษา  ปีที่ 2/1 จํานวน 25 คน
โดยผู้วิจัยเป็นผู้ดําเนินการสอนเอง ใช้ระยะเวลาในการสอน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 16 
ช่ัวโมง 

2. ทดสอบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนทําการทดลองสอนโดยทําการทดสอบเป็นรายบุคคล  
3. ทดสอบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังทําการทดลองสอนโดยทําการทดสอบเป็นรายบุคคล  
4. นําคะแนนท่ีได้จากการทําแบบทดสอบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post – Test) โดยใช้เทคนิค

การถ่ายโอนข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์แล้วนําไปประมวลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติค่าที แล้วนําผลการคํานวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธิ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติทดสอบค่าที สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน 
(t-test for dependent samples) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ ก่อนเรียนและหลังเรียน 

 

การทดสอบ n   SD. t Sig. 
ก่อนเรียน 25 9.08 1.89 

15.589** .000 
หลังเรียน 25 17.16 1.77 

   ** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

  จากตารางที่ 1 พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล 
ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 9.08 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.89 และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 17.16 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.77 ผลการเปรียบเทียบคะแนน
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านโพธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
การถ่ายโอนข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 2  
       
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนบ้านโพธิต์่อการจดัการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิคการ 
              ถ่ายโอนข้อมูล 

รายการ   SD. ระดับความพึงพอใจ 

1. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล มีความน่าสนใจ 4.48 0.51 มาก 
2. บทเรียนมีภาพและเสียงประกอบ ทําให้เร้าความสนใจ 4.56 0.58 มากที่สุด 
3. บทเรียนมีสีและขนาดตัวอักษรเหมาะสม 3.68 0.80 ปานกลาง 
4. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ทําให้เกิดความ
สนุกสนานในการเรียนรู้ ไม่น่าเบื่อ 

4.16 0.62 มาก 

5. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ช่วยให้มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 

4.04 0.68 มาก 

6. การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลทําให้นักเรียนมี
ความเชื่อมั่น 

4.40 0.50 มาก 

7.การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลทําให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าพูด กล้าทํา 

4.56 0.58 มากที่สุด 

8.การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลช่วยทําให้นักเรียน
จําคําศัพท์ได้ 

4.36 0.64 มาก 

9.การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลทําให้นักเรียนกล้า
คิด กล้าพูด กล้าทํา 

4.72 0.46 มากที่สุด 

10. นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินใจในขณะทํากิจกรรม 4.60 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.36 0.31 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
ข้อมูล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.36) เมื่อพิจารณาตามรายการ พบว่า การเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่าย
โอนข้อมูลทําให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทํามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( x =4.72) รองลงมา คือ นักเรียนมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินใจในขณะทํากิจกรรมมีค่าเฉลี่ย ( x  = 4.60) และน้อยที่สุด คือ บทเรียนมีสีและขนาดตัวอักษรเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 
( x  = 3.68) ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 

1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
  1.1 ผู้สอนทําการสอนโดยเริ่มจากคําศัพท์ที่ใกล้ตัวก่อน และสื่อท่ีมีความเหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อช่วยเพิ่มความ
เข้าใจของผู้เรียนในขั้นตอนนี้ผู้สอนมีการนําแบบฝึกที่มีเนื้อหาที่หลากหลายและให้ผู้เรียนฝึกทําแบบฝึกซ้ําๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความเคยชินและทักษะในการบอกความหมายของคําศัพท์นั้น ๆ สอดคล้องกับคีธ จอห์นสัน (Keith Johnson, 1982, p.163-
175สอดคล้องกับลิตเติลวูด (Littlewood, 1998, p.85-87 สอดคล้องกับฮาร์เมอร์ (Harmer, 1986, p.44-45)  และงานวิจัย
ของรําไพ โพธิ์จิต (2546) 
  1.2 ผู้เรียนได้รับเทคนิคการฟังความหมาย มีทักษะการวิเคราะห์ การจํา และได้ฝึกการพูดและปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับแอนเดอร์สัน (Anderson, 1972) กล่าวถึงการสอนทักษะการฟังสําหรับเด็กเล็กในช่วงเริ่มเข้าเรียนในโรงเรียนว่า 
ในการเรียนการสอนนั้นสามารถแบ่งลักษณะในด้านการสอนทักษะทางด้านการฟังแบบคิดวิเคราะห์ โดยฟังในการพูดที่ไม่มีการ
แก้ไขข้อผิดพลาด  ท้ังในด้านการใช้คําและองค์ประกอบของประโยคฟังเพื่อบอกเหตุผลจากคําถามที่ถามว่า ทําไมฟังเพื่อที่จะ
เข้าใจความหมายของเงื่อนงําจากบริบทฟังเพื่อที่จะแยกแยะได้ว่า เรื่องไหนเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลฟังที่จะหาข้อวินิจฉัยฟัง
เพื่อที่จะหาข้อตกลงฟังเพื่อที่จะหาข้อมูลใหม่ๆ  รวมทั้งการหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถนําไปเพิ่มเติมได้ในหัวเรื่องฟัง
เพื่อที่จะหาคําตอบเฉพาะให้กับคําถามที่ต้องการคําตอบที่เลือกสรรแล้วและต้องการการเลือกอย่างมั่นใจฟังเพื่อแปล
ความหมายของภาษาที่พิเศษรวมไปถึงสํานวนของภาษาด้วยฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย  เพื่อที่จะประเมินความมีอคติและความไม่
ถูกต้องสอดคล้องกับลิตเติลวูด (Littlewood, 1998, p.85-87) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูด โดยเน้นที่
เปูาหมายของกิจกรรมการพูด คือ เริ่มจากกิจกรรมก่อนการสื่อสาร (Pre-Communicative Activities) ซึ่งมี 2 กิจกรรมย่อย 
ได้แก่ 1) กิจกรรมฝึกโครงสรา้งไวยากรณ์ (Structural Activities) โดยครูผู้สอนนําเสนอหลักภาษาและทักษะที่จําเป็นในการใช้
ในการพูดเพื่อการสื่อสารและผู้เรียนได้รับการฝึกฝนให้เกิดความรู้และความชํานาญในทักษะนั้นๆ 2) กิจกรรมกึ่งการสื่อสาร 
(Quasi Communicative Activities) เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดให้ผู้เรียนได้สื่อสารโดยใช้โครงสร้างภาษาตามที่ได้เรียนมา 
เน้นวัตถุประสงค์เพื่อสื่อความหมายโดยใช้โครงสร้างทางไวยากรณ์และมีบริบททางสังคมประกอบ 
 2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
ข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอน
ข้อมูลทําให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทํานักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการร่วมจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ 
สอดคล้องกับไบเกท (Bygate, 1995, p.76-84) ได้ให้รูปแบบของกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการใช้ภาษาในการพูด
มากที่สุด สอดคล้องกับคีธ จอห์นสัน (Keith Johnson, 1982, p.163-175) การเรียนการสอนภาษาตามแนวคิดเพื่อการ
สื่อสารมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนนําความรู้ทางภาษาไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม  
มีกระบวนการฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแสดงความคิด ความรู้สึก เจตคติและความต้องการของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ผู้วิจัยได้

ค้นพบสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัย พบว่า ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคการ
ถ่ายโอนข้อมูล ดังนั้น หากครูผู้สอนจะนําวิธีสอนนี้ไปใช้ควรคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้  
  1.1 วุฒิภาวะของนักเรียน การมีสมาธิในการทํากิจกรรมในช่วงเวลาสั้น เนื่องจากอยู่ช่วงประถมต้นซึ่งชอบ
ความสนุกสนานท้าทายจะต้องพยายามวางแผนและควบคุมเวลาในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ 

1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลนั้นจะได้รับการออกแบบให้มีความท้าทาย และ
น่าสนใจมีความหลากหลาย จึงทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ครูควรชี้แจง และอธิบายพร้อม
ทั้งสาธิตให้นักเรียนดูก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ 

1.3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูล ทําให้นักเรียนมีความสุขในการทํางานเป็นกลุ่มโดยมี
การช่วยเหลือให้คําแนะนําแก่กันและกัน และยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ครูผู้สอนควรจัดกลุ่มนักเรียนให้คละกัน โดยใน
กลุ่มมีนักเรียนที่เรียนเก่ง เรียนปานกลาง เรียนอ่อน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเพื่อให้โอกาสเด็กที่เรียนเก่งได้ช่วยเหลือเด็กที่เรียน
อ่อน และนักเรียนที่เรียนเก่งก็จะพยายามอธิบายการแก้ปัญหาให้เพื่อนได้เข้าใจ  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรทําวิจัยการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลของนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โดยพัฒนาการวิจัยจากการพูดโดยใช้เทคนิคการถ่ายโอนข้อมูลเป็นการอ่าน และการเขียน 
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การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้สถานการณ์จ าลอง 
Development of English Speaking Skills of the 2nd vocational Certificate Students in English for Service 

Business Program of Sukhothai Commerce Technological College Bangkok by Using Simulation 
 

รินทร์วดี  นาคเจยีม*  ผศ.ดร.อารวีรรณ เอี่ยมสะอาด** ผศ.ดร.สมุิตรา ด่านพาณิชย*์** ดร.ประเทืองสขุ ยังเสถียร**** 
 

บทคัดย่อ 
 

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ปีท่ี 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้สถานการณ์จําลอง และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 
30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอน 2) แบบทดสอบการพูด และ 3) แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
  ผลการวิจัย พบว่า 

1) ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีท่ี  2 สาขางานภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสโุขทัย  กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถานการณ์จําลอง หลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .01 

2) นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ค าส าคัญ: ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ การใช้สถานการณ์จําลอง 
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Abstract 
 

  The purposes of the research were to 1) compare English speaking skills of the 2nd Vocational 
Certificated students before and after using simulation and 2) study the students’ satisfaction towards 
learning through simulations. The sample included 30 students of the 2nd year students of English for 
Service Business Program at Sukhothai Commerce Technological College. Research instruments were                    
1) lesson plans 2) speaking tests and 3) questionnaire. The data were statistically analyzed by mean, 
standard deviation and t-test.  

The findings revealed as follows:  
  1. There were significant improvements in the students’ English speaking ability at the statistical 
significance of .01 levels after using simulation. 
  2. The students’ satisfaction towards learning through simulations was generally found at the high 
level. 

Key words: English speaking skills, Using Simulations 
 

บทน า 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจําเป็นมากในยุคสังคมโลกปัจจุบัน เพราะใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร

กันท่ัวโลก นอกจากน้ียังใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้สามารถนําประเทศไปสู่
การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ   ทําให้เข้าใจความแตกต่างกันทางด้านการเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจึงทําให้ผู้เรียนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถสื่อสารกับชาวต่างประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีความ
มั่นใจในการติดต่อสื่อสาร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.1) สําหรับประเทศไทยภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาที่มีคนนิยมเรียน
มากที่สุด (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, น.12) เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการติดต่อสื่อสาร และ
ปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทต่อการสื่อสารอย่างมาก ทําให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ใช้ในการ
ติดต่อสารและเป็นเหตุให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุด คริสตัล (Crystal, 1997, pp.78-80) นอกจากจะใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารแล้ว เรายังใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ และวัฒนธรรม 
อีกทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้อีกทาง ที่สําคัญปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอย่างมากในการประกอบอาชีพต่างๆ 
สามารถนําไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศและประชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต ผู้มีความสามารถ
ทางการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์ จากการเห็นถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) จึงเห็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาตามแนวการสอน เพื่อการสื่อสารที่มุ่งเน้น
กระบวนการเรียนรู้ที่มีการฝึกปฏิบัติมีการนําภาษาไปใช้ได้จริง ตามหน้าที่ของภาษาในการสื่อสารความหมาย โดยมีเปูาหมาย
อยู่ท่ีการใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตจริง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในสถานการณ์จริงได้ 

ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยซึ่ งตั้ งอยู่ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร เปิดการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) โดย
ดําเนินนโยบายในการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นผลิตนักศึกษาเพื่อให้สามารถเข้าไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือ
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เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นได้ หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษในการศึกษาของสถานศึกษา 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการประกอบอาชีพใน อนาคตได้ และจากผลการประเมินจากสถาน
ประกอบการที่นักเรียนสาขาภาษาต่างประเทศไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละช้ันปี คือช้ันปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เป็น
ระยะเวลาจํานวน 1 อาทิตย์  ช้ันปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 เป็นระยะเวลาจํานวน 1 เดือน และช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 เป็น
ระยะเวลาจํานวน 2 เดือนครึ่ง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อประสบกับสถานการณ์จริง นักเรียนขาดความมั่นใจและความเชื่อมั่นในการใช้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ
ตนเอง นักเรียนเกิดความอายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษ ไม่กล้าแสดงออก การออกเสียงพูดผิดหลักไวยากรณ์ขาดความกระตือรือร้น
ที่จะพูด และไม่สามารถนําเรือ่งที่เรียนไปประยกุต์ใช้ในการพูดสือ่สารและไม่สามารถบรรลุตามความคาดหวังหรือความต้องการ
ของสถานประกอบการได้ รวมทั้งผลการประเมินโครงการปรับพื้นฐานภาษาต่างประเทศ เพื่อการสอบ TOEIC โดยฝุาย
ความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ พบว่า ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันและในงานอาชีพได้โดยสอบผ่านเกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละสาขาจากการสอบด้วยข้อสอบตัวอย่างคิดเป็น ร้อยละ 
43.95 และสอบผ่านเกณฑ์เปูาหมายของแต่ละภาคเรียนจากการสอบด้วยข้อสอบตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 59 ซึ่งยังต่ําอยู่ วัดจาก
เกณฑ์ที่โรงเรียนได้กําหนดไว้  

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า  การสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองเป็นแนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมในสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงมากที่สุด เกิดการถ่ายโยงความรู้ใน
การคิดแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสถานการณ์จําลอง นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมในสถานการณ์แต่ละคนอาจได้รับข้อมูลอื่น ๆ ที่จําเป็นใน
การปฏิบัติภาระหน้าที่เพิ่มเติมด้วยประกอบกับผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําเอาสถานการณ์จําลองมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการฝึกทักษะการพูดของนักเรียน เช่น สุมิตรา เรือนแปูน (2546) ได้ใช้สถานการณ์จําลองในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษและความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองพบว่าความสามารถทางการพูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังจากใช้สถานการณ์จําลองอยู่ในระดับดี และความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองของ
นักศึกษาหลังจากใช้สถานการณ์จําลองสูงขึ้น เกศสุดา ปงลังกา (2550) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผู้เรียนสูงกว่าก่อนการทดลอง และผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการพูดภาษาอังกฤษ
อย่างต่อเนื่องและมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น อนุตรา สวัสดิ์ศรี (2550) ได้ศึกษาผลการใช้สถานการณ์จําลอง
ในการพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของพนักงานบริษัทสยามซันไรซ์เอ็นเตอร์ไพรซ์จํากัด พบว่า
ผู้เรียนในกลุ่มทดลองมีความสามารถในด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง แสดง
ว่าการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้สถานการณ์จําลองมีความมั่นใจและเห็นว่าสถานการณ์จําลองเป็น
กิจกรรมที่มีประโยชน์น่าสนใจให้ความเพลิดเพลินและนําไปสู่การพัฒนาทักษะทางการพูดภาษาอังกฤษ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนําเทคนิคการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองมาใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว โดยเน้นการพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําภาษาอังกฤษที่เรียนมาใช้ในการ
สื่อสารได้ และฝึกความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษ ฝึกปฏิบัติการให้ข้อมูลต่าง ๆ การให้ข้อเสนอแนะด้านการบริการการ
ท่องเที่ยว โดยผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต จากเว็บไซด์ยูทูป และซีดีเสียงของชาวต่างชาติ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถานการณ์จําลอง 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 2 จํานวน 
8 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 109 คน ท่ีกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งจัดนักเรียนเข้าช้ันแบบคละความสามารถ 
(เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว  (2201-2811) ในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 ห้องเรียน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นกระบวนการพูดโดยที่ใช้สถานการณ์จําลองจํานวน 5 แผน ๆ ละ 3 ช่ัวโมง รวม 
15 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบโดยใช้สถานการณจ์ําลอง 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลอง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาได้ดําเนินการทดลองสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครโดยผู้ศึกษาดําเนินการ
ทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองบทบาทของผู้เรียน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล และเกณฑ์การให้คะแนน 

 2. ทดสอบกลุ่มทดลองก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบที่เป็นสถานการณ์จําลองใช้เวลา 3 คาบ ๆ ละ 50 
นาที โดยมีวิธีการคือ ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน แต่ละกลุ่มมอบหมายหน้าที่กันว่าใครรับบทบาทเป็น Reservation, 
Receptionists, Waitress, Guest 1, Guest 2, Guest 3, Guest 4 and Guest 5 จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันศึกษา
สถานการณ์ในใบงาน Role Card และให้เวลานักเรียนเพื่อเตรียมบทสนทนาทบทวนคําศัพท์สํานวนภาษา เพื่อนํามาใช้ในการ
สนทนา หลังจากนั้นให้นักเรียนแสดงบทบาท จําลองตามสถานการณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นกระบวนการดําเนินการให้บริการ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นในโรงแรม  

 3. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนการสอนจํานวน 5 แผนแผนละ 3 คาบคาบละ 50 นาทีรวมทั้งสิ้น 15 คาบ 

 4. ทดสอบกลุ่มทดลองหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนการทดลองใช้เวลา 3 คาบคาบละ 50 นาที (ตามวิธีการในข้อ 2) 

 5. ประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน
โดยใช้สถานการณ์จําลองหลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง 
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 6. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

 7. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง
มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 8. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. การเปรียบเทียบความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถานการณ์จําลอง 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบค่าที สําหรับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent samples) ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษก่อน และหลังการทดลองทั้ง 5 ด้าน 

ความสามารถการพูด
ภาษาอังกฤษ 

จ านวน
นักเรียน 

ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง ความแตกต่าง 

n   SD.   SD. D 

การออกเสียง 30 2.80 0.66 3.87 0.62 1.07 
การใช้โครงสร้างไวยากรณ ์ 30 3.40 0.67 4.87 0.34 1.47 
การใช้คําศัพท์  30 3.47 0.57 4.93 0.25 1.46 
ความคล่องแคล่ว  30 3.10 0.60 3.80 0.71 0.70 
ความเข้าใจ 30 3.40 0.62 4.27 0.64 0.87 

คะแนนเฉลี่ย - 16.17 1.51 21.73 1.59 5.56 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความสามารถการพูดภาษาอังกฤษในแต่ละด้านสูงขึ้น หลังจากที่ได้เรียนโดยใช้
สถานการณ์จําลอง โดยมีคะแนนด้านการใช้โครงสร้างไวยากรณ์ (Grammar) สูงสุด มีค่าเฉลี่ยที่ 3.40 และ 4.87 ตามลําดับ 
รองลงมาด้านการใช้คําศัพท์ (Vocabulary) มีค่าเฉลี่ยที่ 3.47 และ 4.93 ตามลําดับ และด้านความคล่องแคล่ว (Fluency) มี
คะแนนเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 3.10 และ 3.80 ตามลําดับ  

เมื่อนําผลรวมจากการทดสอบวัดความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ก่อนและหลังการทดลองของ
คะแนนเฉลี่ยมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างทางสถิติโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ dependent sample พบว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง นั่นคือมีค่าเท่ากับ  21.73 
และ 16.17 ตามลําดับดังแสดงในตาราง 2 
      
ตารางที ่2  แสดงความแตกต่างของคะแนนความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง 

ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษ n   SD. t Sig. 
ก่อนการทดลอง 30 16.17 1.51 

-24.37** .000 
หลังการทดลอง 30 21.73 1.59 

**  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง มีความสามารถการพูดภาษาอังกฤษหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่าสถานการณ์จําลองเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานว่า ความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครโดยใช้
สถานการณ์จําลองเพิ่มขึ้น 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขางาน 

 ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 

ข้อที ่ รายการ   SD. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรสถานการณ์จําลอง มีบรรยากาศ

สนุกและไมเ่คร่งเครียด 
3.79 0.77 มาก 

2 ในการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จาํลองมีลาํดับขั้นตอนท่ีเข้าใจง่าย 
และสามารถปฏิบัตไิด ้

3.97 0.69 มาก 

3 ระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตล่ะช่วงของการจัดสถานการณ์จําลองมี
ความเหมาะสม 

4.18 0.68 มาก 

4 การนําเสนอเนื้อหาในแตล่ะหัวข้อของสถานการณ์จาํลองมีความชัดเจน 
เข้าใจง่าย 

4.33 0.68 มาก 

5 สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์
จําลองมีความเหมาะสม 

4.06 0.75 มาก 

6 การจัดกลุ่มนักเรียนในการแสดงสถานการณ์จาํลองมีความเหมาะสม 4.21 0.70 มาก 
7 กิจกรรมสถานการณ์จําลองมีความหลากหลายทําให้กระตุ้นการเรียนและ

มีความน่าสนใจ 
4.03 0.73 มาก 

8 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ ์
จําลองช่วยให้นักเรียนมคีวามสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันมากยิ่งข้ึน 

3.93 0.83 มาก 

9 นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้
กิจกรรมสถานการณ์จําลองไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ 

4.54 0.65 มากที่สุด 

10 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองทําให้นักเรียน
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

4.27 0.70 มาก 

ภาพรวม 4.13 0.72 มาก 
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 จากตารางที่  3 พบว่า ระดับความพึงพอใจนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่  2 สาขางาน
ภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้
สถานการณ์จําลองในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13) โดยข้อ 9 นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองไปใช้ในสถานการณ์จริงได้มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (= 4.54) รองลงมาคือ ข้อ 4 การนําเสนอ
เนื้อหาในแต่ละหัวข้อของสถานการณ์จําลองมีความชัดเจน เข้าใจง่าย  (= 4.33) และน้อยที่สุดคือข้อ 1 กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช้กิจกรรสถานการณ์จําลอง มีบรรยากาศสนุกและไม่เคร่งเครียด (= 3.79)  
 

สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 

สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยกรุงเทพมหานครโดยใช้สถานการณ์จําลอง ผู้วิจัย สามารถ
สรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี ้

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ ที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จําลอง มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ผู้วิจัยได้จัดการเรยีนการสอนการพูดภาษาอังกฤษ โดยใหน้ักเรียนได้ลงมือปฏิบัติภายใต้การจัดสถานการณ์ในช้ันเรียนให้เหมือน
หรือใกล้เคียงสถานการณ์จรงิ นักเรียนจึงมีโอกาสได้ฝกึใช้ภาษาในสถานการณต์า่ง ๆ ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การจองห้องพัก
ในโรงแรม (Hotel Reservation) การลงทะเบียนเพื่อเข้าพักในโรงแรม (Hotel Check in) การจัดการหรือการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับห้องพัก (Handling Complaints) การรับคําสั่งรายการอาหาร (Taking Customer 
Order in a restaurant) และการรับจ่ายเงินหรือรับชําระค่าบริการเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก (Hotel Check Out) นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ร่วมกันคิด แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่ม ทําให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแก้ปัญหา 
รู้จักเลือกคําศัพท์ หรือประโยคมาใช้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ ฝึกพัฒนาความสามารถทั้ง 5 ด้าน คือ การออกเสียงการใช้
โครงสร้างไวยากรณ์การใช้คําศัพท์ความคล่องแคล่ว และความเข้าใจ นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนยัง
ได้รับการกระตุ้นให้กล้าแสดงออก โดยการตอบคําถาม หรือนําเสนอหน้าช้ันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับสาลินี สมบูรณ์ไพศาล 
(2549) พบว่า การใช้สถานการณ์จําลองสามารถพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียน
เดินเรือพาณิชย์หลักสูตรปกติช้ันปีที่ 3 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล้องกับชไมพร 
เลิศคณาวนิชกุล (2550, น. 1) ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลอง ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งแสดงว่าการจัดการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลอง ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนา
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 สาขางานภาษาต่างประเทศ ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้สถานการณ์จําลอง สามารถพัฒนาทักษะการพูดของตนเองสูงขึ้นหลังจากได้รับการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีและเมื่อจําแนกรายข้อพบว่า นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
สถานการณ์จําลองไปใช้ในสถานการณ์จริงได้มากท่ีสุด รองลงมาคือการนําเสนอเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของสถานการณ์จําลองมี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย และที่พบน้อยที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมสถานการณ์จําลองมีบรรยากาศสนุก
และไม่เคร่งเครียด ซึ่งสอดคล้องกับภูมินทร์ เหลาอํานาจ (2556, น. 60) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า เป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลที่มีต่อการทํางานในทางบวก เป็นความสุขของบุคคลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ทําให้บุคคลเกิด
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ความรู้สึกกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทํางาน รวมทั้งส่งผลต่อความสําเร็จ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้าน
เนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผลและตาม
ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow, 2000: p.80-81; อ้างถึงใน สานิต ศิริวิศิษฐ์กุล และนารีรัตน์ ณ นุวงศ์, 2551: น.8-9) ที่กล่าวว่า 
มนุษย์เป็น "สัตว์ที่มีความต้องการ" (wanting animal) และเป็นการยากท่ีมนุษย์จะไปถึงขั้นของความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์ใน
ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของ Maslow เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจใน
สิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 2 

สาขางานภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยกรุงเทพมหานครโดยใช้สถานการณ์จําลองผู้วิจัยได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
1.1 ครูควรมีการอธิบาย ทําความเข้าใจขั้นตอนการทํากิจกรรมกับนักเรียนก่อนจัดกิกรรม เพื่อความราบรื่น 

 1.2 สําหรับนักเรียนที่ที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง ครูควรเรียกนักเรียนคนนั้นมาฝึกเพิ่มนอกเวลาเรียน เพื่อความ
คล่องแคล่วมากข้ึน 
 1.3 สําหรับนักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษยังไม่เก่ง หรือขาดความมั่นใจ ไม่ควรจับกลุ่มกันเอง ควรจับกลุ่มกับเพื่อนที่เก่ง 
พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้เป็นแรงกระตุ้นและความช่วยเหลือ ทําให้
ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
 1.4 จํานวนนักเรียนที่เข้าร่วมกับกิจกรรมนี้ ควรอยู่ที่จํานวนประมาณ 30 คน เพื่อง่ายในการดูแลทั่วถึงขณะปฏิบัติ
กิจกรรม 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ผู้วิจัยควรทําการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์จําลองกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ต่อไป 
 2.2 ผู้วิจัยควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนระหว่างการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองและวิธีการสอนในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป 
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การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึก 
ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
Development of Technical English for Industrial Trades Reading through Exercises for 

the 3rdYEAR Vocational Education Students Majoring  
in Vehicles Siam Technological College (Siamtech) 

 

สิริวรรณ รอดเจริญ* ผศ.ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์** ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด** ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ*์** 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก และ 2) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึก กลุ่ม ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยาม 
(สยามเทค) จํานวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการสอน 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) 
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า ที  
  ผลการวิจัยพบว่า 
  1) ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้แบบฝึกสําหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 
สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05  
           2) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ โดยใช้แบบฝึกทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

ค าส าคัญ: ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค การใช้แบบฝึก 
 

Abstract 
 

  The purpose of the research were: 1) to compare  technical English reading skill of the 3rd year 
vocational education students majoring in vehicles between before and after learning through exercises 
and 2) to study the students’ satisfaction towards learning through exercises. The sample included 
twenty-six of the 3rd year vocational education students majoring in vehicles at Siam Technology College 
(Siam Tech). The research instruments involved: 1) lesson plan 2) pretest and posttest and 3) 
questionnaire. Data were statistically analyzed in MEAN, standard deviation, and t-test. 
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***อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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The findings revealed as follows:  
  1) There were significant improvements in the students’ technical English reading skill after 
learning through exercises  at significance level .05. 
 2) The students’ satisfaction towards learning through exercises was generally found at the 
“Highest” level. 

Key words: Technical English Reading Skill, Using Exercises 

 
บทน า 
  สถาบันการศึกษาหลายแห่งในประเทศไทย  ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและสถาบันการอาชีวศึกษา
ก็เป็นสถาบันหนึ่ง ซึ่งผลิตบุคลากรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สู่ตลาดแรงงานโดยมีแนวทางในการผลิตบุคลากรจาก
ระดับกลางไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และมีทักษะที่มาตรฐานเน้นการผลิตช่างเทคนิค ช่างฝีมือ โดยการฝึกปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี  ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะนี้ (ณรงค์ นิตยพร , 2541, น. 28) จากการเติบโตทางด้าน
อุตสาหกรรมนี้  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้งอาชีวศึกษาเอกชนและอาชีวศึกษารัฐบาล จึงมีความจําเป็นใน
การผลิตบุคลากรที่มีคณุภาพเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานในสาขาต่าง ๆ นอกจากทักษะทางวิชาชีพและความรู้ทางวิชาการด้าน
ฝีมือและอื่น ๆ แล้ว ภาษาอังกฤษก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้บุคคลากรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดีที่จะพัฒนาตนเอง
ตนเอง พัฒนางานและสร้างความเจริญให้กับองค์กรได้ และทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นอย่างยิ่งก็คือทักษะการอ่าน ดังเช่น
วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะที่สําคัญมากในยุคข้อมูลข่าวสาร ผู้ที่มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 
ย่อมมีโอกาสได้ข้อมูล ข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยํา สุมิตรา อังวัฒนกุล (2539, น. 57) กล่าวว่า สําหรับ
ประเทศท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดนั้น ทักษะที่มีความสําคัญอย่างยิ่งคือการอ่านซึ่งเปรียบเสมือน
เครื่องมือเพิ่มเติมในการติดตอ่สื่อสาร  และการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ สําหรับช่างเทคนิคหรือลูกจ้างในฝุายผลิตซึ่ง
คือบุคลากรที่จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพน้ัน ทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งคือทักษะการอ่าน  
  จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเทคนิค ที่ผ่านมา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของผู้เรียนยังอยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537, น.106-107) มาลินี จันทวิมล (อ้างถึงใน ดาว แสงบุญ, 2535, น.16-21) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละระดับยังไม่ดีเท่าที่ควร และยังไม่เอื้ออํานวยต่อการนําไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพด้วย จิราภา วิทยาภิรักษ์ และเฉลิมศรี  ปรีชาพาณิช (2535) ได้ทําการสํารวจความต้องการ ในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พบว่า นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างต่ํา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปภาวี  
วัฒนสกุลภูษาการ (2540) ซึ่งได้ทําการศึกษา เรื่องความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเทคนิค ของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  เทคนิคอยู่ในระดับ
ต่ํากว่าเกณฑ์ถึงร้อยละ 46.00 สําหรับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ําเช่นกัน 
ดังเช่นตัวอย่างจากรายงานสรุปผลการตัดสินผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ของงานวัดผลและประเมินผลของ
วิทยาลัย พบว่าผลการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 3 (2000-1203) ซึ่งเป็นรายวิชาสําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) นั้น มีผู้เรียนได้คะแนนในระดับเกรด 4 ร้อยละ 2.80 เกรด 3 – 3.5 ร้อยละ 12.10 เกรด 2 – 2.5 ร้อยละ 9.96 
เกรด 1–1.5 ร้อยละ 4.67 และมีผู้สอบไม่ผ่านในรายวิชาดังกล่าวเป็นจํานวน ร้อยละ 21.99 
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  ขณะที่การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคกําลังได้รับการส่งเสริมมากขึ้น กลับพบว่าผู้เรียนยังคงประสบ
ปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษเฉพาะทางอยู่ และผลการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเฉพาะกิจที่ผ่านมา พบว่า  ความสามารถ
ทางการอ่านของผู้เรียน  ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ (ศิริรักษ์  ธิจิตตัง , 2544, น. 2) การอ่าน ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัญหาอยู่ 
กล่าวคืออ่านไม่เข้าใจ จับใจความสําคัญไม่ได้  สาเหตุเพราะในช่วงการเรียนผู้เรียนได้รับการฝึกฝนการอ่านที่ไม่ถูกวิธี จาก
การศึกษาถึงความสามารถในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษาสาขางานต่าง ๆ  ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้น พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษายังอยู่ในระดับต่ํา ไม่เป็นที่น่าพอใจ  
นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนน้อยเนื้อหามีความยากง่ายไม่เหมาะสมกับผู้เรียนและครูผู้สอนใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม  
 จากปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของกรมอาชีวศึกษา ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้
ว่าต้องมีการปรับปรุงในด้านการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะนําไปสู่การพัฒนาทักษะอื่น ๆ ได้แก่ การฟัง การพูด และการเขียน ตลอดจนการนําภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพอย่างประสิทธิภาพ การที่ผู้สอนไม่มีการใช้กลวิธีในการสอนที่น่าสนใจ หรือ
ไม่ได้สอนกลวิธีการอ่านเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากขึ้น ก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจได้ การอ่านนั้นเป็น
กระบวนการที่ผู้อ่านใช้กลวิธีเพื่อทําความเข้าใจเรื่องที่อ่านและกลวิธีนั้น กล่าวได้ว่าเป็นเทคนิคการเรียนรู้ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้ 
นั้น ประสบผลสําเร็จ  จากการที่ศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านและกลวิธีซึ่งผู้อ่านใช้ระหว่างการอ่าน  แสดงให้เห็นว่า 
ผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่านสูง จะใช้กลวิธีในการอ่านบ่อยครั้งกว่าผู้อ่านที่มีความสามารถในการอ่านต่ํา และสามารถใช้
กลวิธีได้ดีกว่าและรู้ว่าจะใช้อย่างไร ซึ่งกลวิธีที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่านนั้นก็มีอยู่หลายกลวิธีด้วยกัน เช่น การจับใจความ
สําคัญ เป็นความสามารถในการอ่านอย่างรวดเร็วเพื่อจับใจความสําคัญของสิ่งที่อ่าน โดยผู้อ่านไม่มุ่งหวังที่จะทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของเนื้อเรื่อง ได้แก่ การอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ปกหนังสือ และนวนิยายต่าง ๆ การอ่านประเภทนี้
จะจับใจความเฉพาะคําสําคัญที่จะบอกให้รู้ว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องอะไร และมีสา รสําคัญอะไรบ้าง และการสรุป
ใจความสําคัญ เป็นความสามารถในการอ่านเกี่ยวกับการลงความเห็น การวินิจฉัยหรือการสรุปรวบยอดอย่างมีเหตุผล ผู้อ่าน
จะต้องฝึกฝนวิธีการอ่านดังกล่าวเพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องตามวัตถุประสงค์การอ่านใน
แต่ละครั้ง 
  วิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความความสามารถในการอ่าน คือวิธีการอ่านโดยใช้แบบฝึก การ
พัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับนักศึกษาสาขางานยานยนต์ขึ้นโดยเนื้อหาที่ใช้เป็นเอกสารการอ่านนั้นเป็น
เอกสารจริงจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีขอบเขตมาจากการสํารวจความต้องการในด้านเนื้อหาของบทอ่านจากนักศึกษาสาขางานยาน
ยนต์ อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเทคนิค อาจารย์สาขาวิชางานยานยนต์ รวมทั้งจากการวิเคราะห์หลักสูตร คําอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขางานยานยนต์ 
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง  การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
การอ่านโดยใช้แบบฝึก สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
(สยามเทค) เนื่องมาจากความสําคัญของการอ่านภาษาอังกฤษ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ปัญหาของการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  และความต้องการภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
รวบรวมความต้องการด้านเนื้อหา จากนักศึกษา สาขายานยนต์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ และได้ศึกษาวิเคราะห์จุดมุง
หมายของประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษช่าง
อุตสาหกรรม (2000–1223) เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ให้สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี  
อ่านได้อย่างเข้าใจ สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นต่อไป    
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก 
            2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ต่อการ
เรียนโดยใช้แบบฝึก 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223) จํานวน 2 ห้องเรียน รวม 50 คน 
 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ที่ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000 -1223) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2557 จํานวน 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย นักศึกษาจํานวน 26 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1.  แผนการสอน จํานวน 8 แผน   
2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคก่อนและหลังเรียน เป็นแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก 

จํานวน 1 ฉบับ 30 ข้อ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก จํานวน 

20  ข้อ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปถึงผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
เพื่อขออนุญาตในการดําเนินการวิจัย 

2. ให้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 26 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเฉพาะกิจก่อนเรียน 
(Pretest) ตรวจผลแล้วบันทึกคะแนนไว้ 

3. ดําเนินการสอนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แผนการสอนวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก จํานวน 8 บท 8 สัปดาห์ ๆ ละ 2 
ช่ัวโมง 
  4. ทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อการได้รับการสอนอ่าน โดยวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก 
 5. หลังทําการสอนจนครบ 8 บท แล้วให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นข้อสอบชุดเดียวกับที่ก่อนได้รับการสอนอ่าน  โดยใช้วิธีการสอนโดยใช้
แบบฝึก จากนั้นตรวจให้คะแนนและบันทึกคะแนนของนักเรียนแต่ละคน เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านของนักเรียนหลัง
ได้รับการสอนอ่านโดยวิธีการสอนโดยใช้แบบฝึก 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรมโดยใช้แบบฝึกสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

1. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบทีสําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for dependent sample) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที ่1 

 
ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้แบบฝึกสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตร

วิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)                       
การทดสอบ n   SD. t p 

ก่อนใช้รูปแบบฝึก 26 24.38 1.72 
12.80* 0.00 

หลังใช้รูปแบบฝึก 26 26.96 1.54 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้แบบฝึกสําหรับ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
  
            2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ต่อการ
เรียนโดยใช้แบบฝึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที ่2 
           
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ โดยใช้แบบฝึก 

   ในภาพรวมรายดา้น 

ข้อความ   SD. ระดับความพึงพอใจ 

1.  ด้านเนื้อหา 4.43 0.58 มาก 
2.  ด้านการออกแบบ  แบบฝึกทักษะและการใช้ภาษา 4.38 0.67 มาก 
3.  ด้านแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 4.47 0.58 มาก 
4.  ด้านการจัดบทเรียน 4.76 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.51 0.57 มากที่สุด 
จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ ที่เรียน

โดยใช้แบบฝึก โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดบทเรียน 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ด้านแบบฝึกทักษะและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ส่วนด้านการออกแบบ แบบฝึกทักษะและการใช้ภาษา มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุด  
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สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึก สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ผู้วิจยัสามารถสรุปและอภปิรายผล ได้ดังนี ้
 1. ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรมโดยใช้แบบฝึกสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากเหตุผลต่อไปนี้  
               1.1 ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทางการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเรื่องที่อ่านได้มากขึ้น  สามารถจดจําได้นาน และเช่ือมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิมเข้ากับเรื่องที่เรียนต่อไปได้ เรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติการทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกมี รูปแบบที่น่าสนใจกว่าตําราเรียน มีเนื้อหาความยาวเหมาะสมกับความสนใจ
ของผู้เรียน มีการจัดรูปแบบและองค์ประกอบโดยรวมเหมาะสม มีเนื้อหาที่สอดคล้องกันในแต่ละกิจกรรม และยังเป็นเรื่อง
ทันสมัยที่ไม่มีการดัดแปลงจากอินเตอร์เน็ต ทําให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะ เรียนรู้ในข้อมูลแปลกใหม่ที่ไม่เคยรู้ทําให้
สนใจที่จะทํากิจกรรมในข้ันต่างๆ อย่างดี 
      1.2 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจกับเนื้อหาและรูปแบบของบทอ่านที่นํามาจากเอกสารจริงจากอินเตอร์เน็ต ซึ่ง
เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขางานยานยนต์สอดคล้องกับประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเองทําให้มีผลต่อการทําความเข้าใจในเนื้อ
เรื่องที่อ่านได้ง่ายขึ้น มีความสนใจในเรื่องที่อ่านและสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม่ได้ ถึงแม้จะมีคําศัพท์ท่ีค่อนข้าง
ยากเนื่องจากไม่ได้มีการดัดแปลงข้อความในบทอ่าน แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ก็สามารถทําความเข้าใจกับบทอ่านได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อภิญญา แก้วสุวรรณ (2554) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ท่ี 2/3 สาขางาน ช่างยนต์ จํานวน 18 คน ได้สรุปผลการวิจัย พบว่า การเปรียบเทียบคะแนนทักษะ
การอ่านค่าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลงเรียนด้วยแบบฝึกการอ่านคําพ้องภาษาอังกฤษ – ไทยของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนจากการศึกษาคะแนนทักษะการอ่านค่าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด18 คน พบว่า
นักเรียนมีคะแนนทักษะการอ่านค่าศัพท์ภาษาอังกฤษภายหลังเรียนผ่านแบบฝึกการอ่านค่าพ้องภาษาอังกฤษ – ไทย สูงขึ้นทุกคน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีท่ี 3 สาขางานยานยนต์ โดยใช้แบบฝึกทางการอ่าน
ภาษาอังกฤษเทคนิค  โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เนื่องจาก แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิคที่สร้างขึ้นมีส่วนช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค เนื้อหาที่เรียนเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื้อหาที่เรียนไม่ยากเกินไป การเรียงลําดับ
เนื้อหามีความเหมาะสม มีการใช้ภาพอย่างเหมาะสม ขนาดของตัวอักษรอ่านได้ชัดเจน สีของอักษรมีความเหมาะสม คําแนะนํา
การใช้แบบฝึกทักษะมีความชัดเจนไม่ยุ่งยาก ข้อคําถามในแบบทดสอบไม่คลุมเครือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา แก้ว
สุวรรณ (2554) และ ธีรวงศ์ อาภรณ์รัตน์ (2553)  
 

ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม โดยใช้แบบฝึกสําหรับนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปีที่ 3 สาขางานยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากการวิจัยในครั้งน้ี ดังนี้ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 ควรคัดเลือกเนื้อหาท่ีสอนโดยตรงการทําการสํารวจความต้องการของผู้เรียนด้วยทุกครั้ง 
    1.2 ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนและเป็นการพัฒนาการใช้ภาษาให้
ได้ผลตรงความต้องการของผู้เรียน 
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   1.3 ควรเพิ่มการออกแบบ  แบบฝึกทักษะและการใช้ภาษาเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
   1.4 ควรเพิ่มด้านแบบฝึกและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยในเรื่องพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค หรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจใน
สาขาอาชีพต่างๆ  
   2.2 ควรมีวิจัยในทักษะอื่นๆ เช่น การพูด–ฟัง การเขียน สําหรับภาษาอังกฤษเทคนิคหรือภาษาอังกฤษ
เฉพาะกิจตามสาขางาน เช่น ช่างไฟฟูา  ช่างอิเล็กโทนิค หรือสาขาอื่น ๆ โดยสํารวจความต้องการการใช้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน ผู้สอน และจากสถานประกอบการด้วย 
   2.3 ควรมีการวิจัยในเรื่องความสามารถการใช้อังกฤษเทคนิคและภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสาขา 
    2.4 ควรมีการวิจัยในเรื่องทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจในสาขาต่างๆ ของนักศึกษา 
   2.5 ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษเทคนิคหรือภาษาอังกฤษเฉพาะกิจสาขาอื่นๆ ใน
ทักษะและรูปแบบต่างๆ  
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การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
Development of Supplementary Computer Using Skill Instruction  

for Prathomsuksa 1 Students 
 

สุทธิพงศ์ นาคทรัพย์*  ผศ.ดร.เปรมสุรยี์ เช่ือมทอง** รศ.สุภรณ์ ลิ้มบริบูรณ*์*  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1  และ 2) เปรียบเทียบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดทองใน สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และ
แบบทดสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี/
หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มี 7 ข้ันตอน คือ ขั้นท่ี 1 
ขั้นนําและวิเคราะห์งาน  ข้ันท่ี 2 ข้ันเตรียมความพร้อม  ข้ันท่ี 3 ขั้นสาธิตและปฏิบัติตามคําสั่ง  ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ  ขั้นที่ 
5 ขั้นประเมินและปรับปรุง  ขั้นที่ 6 ขั้นปฏิบัติอย่างชํานาญ  ขั้นที่ 7 ขั้นสรุปและประเมินผล และ 4) ผลที่ผู้เรียนได้รับตาม
รูปแบบ 
 2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนรู้อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอน การเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to develop supplementary computer using skill instruction 
for Prathomsuksa 1 students and 2) to compare the students’ computer using skill between before and 
after learning through the developed instruction. The sample included twenty of Prathomsuksa 1 students 
from Wat Thong Nai School in the 1st semester of academic year 2014. The research instruments involved 
lesson plans and test of computer using skill. Data were statistically analyzed in percentage, MEAN, 
standard deviation and t-test. 

 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The components of supplementary computer using skill instruction for Prathomsuksa 1 
students delineated 1) theory/principle/concept 2) learning objectives 3) learning activities consisting of 
step 1: introduction and task analysis, step 2: preparation, step 3: demonstration and following the given 
command, step 4: practicing, step 5: evaluation and improvements, step 6: proficient operation and step 
7: summary and assessment and 4) learning outcomes. 
  2) After the experiment, the students’ computer using skill was higher than that before the 
experiment at significance level .01. 

Key words: Instruction Model, Supplementary Computer Using Skill 
 

บทน า 

 ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งปัจจัย
หนึ่ง คือ การนําเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเอง ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์ คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาค้นคว้าและการทํา
ธุรกิจ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทําให้องค์กรต่าง ๆ นําเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยในการดําเนินงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับ -ส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกิจและให้บริการบน
อินเตอร์เน็ต ตลอดจนการใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการทํางาน ไม่เพียงแต่ในองค์กรต่าง ๆ เท่านั้นที่นําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
งาน ผู้ใช้ตามบ้านโดยทั่วไปก็ได้จัดหาคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ส่วนตัวกันมากขึ้น เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีราคาถูก แต่มี
ประสิทธิภาพสูง รวมทั้งสามารถใช้งานได้ง่ายกว่าในอดีตมาก จนมีการประมาณการกันว่า ในอนาคตคอมพิวเตอร์จะเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานในทุก ๆ ครัวเรือนเหมือนกับโทรทัศน์ และด้วยสถานการณ์ดังกล่าว การเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับ
เบื้องต้น จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษา การทํางาน หรือเพื่อ
ความบันเทิง ให้มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน 
 ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากในโลกแห่งเทคโนโลยี ใครก็ตามที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่
เป็นจะกลายเป็นคนล้าหลัง และเป็นบุคคลที่จะไม่ถูกเลือกในการสมัครงานยุคปัจจุบัน พนักงานธุรการ เสมียน หรือเลขานุการ
ยุคนี้ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว อย่างน้อยก็ในโปรแกรมพื้นฐาน เช่น สามารถใช้ Internet ค้นหาข้อมูลได้ สามารถรับ - 
ส่ง E-mail ได้ พิมพ์เอกสาร ทําตารางและใช้สูตรคํานวณเบื้องต้นด้วย Microsoft Word,  Microsoft Excel และนําเสนอ
ผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ เป็นต้น ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์นั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีทักษะในการใช้ 
เพื่อท่ีจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด สําหรับเด็กในวัยประถมต้นแล้ว การที่จะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้องนั้น จําเป็นที่จะต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างถูกวิธี ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ทําให้เด็กมีทักษะติดตัว และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในขั้นที่สูงข้ึนต่อไปได้ 
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว และจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
ความสามารถทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อที่จะพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
ทั้งในเรื่องของการใช้เมาส์ และการใช้แปูนพิมพ์ ซึ่งจะต้องทราบวิธีใช้ และหน้าที่ของปุุมต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบการ
สอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ขึ้นมา โดยประยุกต์รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบัติที่ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์ขึ้นเข้ากับกฎการเรียนรู้ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ของนักเรียน 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปแบบการสอนที่เน้นทักษะปฏิบตัิ 
1. รูปแบบการสอนของนวลจิตต์  6 ขั้นตอน 
2. รูปแบบการสอนของซิมพ์สัน  7 ขั้นตอน 
3. รูปแบบการสอนของแฮร์โรว์  5 ขั้นตอน 
4. รูปแบบการสอนของเดวี่ส์  5 ขั้นตอน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  สาระที่  1 การดํารงชี วิ ตและ
ครอบครัว มาตรฐาน ง 1.1 เข้าใจการทํางาน มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการ
ทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการ
แก้ปัญหา ทักษะการทํางานร่วมกัน และทักษะ
การแสวงหาความรู้ 

รูปแบบการสอนเพ่ือเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
มีองค์ประกอบ ดังนี ้

1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการของรูปแบบ 
2. วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
3. กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 

1) ขั้นนําและวิเคราะห์งาน 
2) ขั้นเตรียมความพร้อมประยุกตก์ับกฎแห่งความพร้อม 
3) ขั้นสาธิตและปฏิบัติตามคําสั่งประยุกต์กับกฎแห่งการ

ฝึกหัดหรือการกระทําซ้ํา 
4) ขั้นลงมือปฏิบัติประยุกต์กับกฎแห่งการฝึกหัดหรือ

กระทําซ้ําและกฎแห่งผล 
5) ขั้นประเมินและปรับปรุงประยกุต์กับกฎแห่งผล 
6) ขั้นปฏิบัติอยา่งชํานาญประยุกต์กับกฎแห่งการฝึกหัด

หรือการกระทําซ้ํา 
7) ขั้นสรุปและประเมินผล 

4. ผลที่ผูเ้รียนไดร้ับจากการเรยีนรู้ตามรูปแบบ 

การพัฒนารูปแบบการสอน 
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
2. สร้างรูปแบบการเรียนการสอน 
3. สร้างเอกสารเพื่อประกอบกับรูปแบบการเรยีนการสอน 
4. ตรวจสอบคุณภาพ 
5. ปรับปรุงแก้ไข 

ทดลองใช้รูปแบบการสอน 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
1. การใช้เมาส ์
2. การใช้แปูนพิมพ์ 

ปรัชญา/ทฤษฎี/แนวคิดของรปูแบบ 
1. ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนนยิม  
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนวัดทองใน ผู้วิจัยดําเนินการดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนในสํานักงานเขต
สวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 263 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียนวัดทองใน 
สํานักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร จํานวนนักเรียน 20 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 เคร่ืองมือการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จํานวน 6 แผน 
เวลา 12 ชั่วโมง วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ (IOC) 
เท่ากับ 1.00 และแบบทดสอบวัดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และค่าความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบวัดทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยใช้การคํานวณตามสูตรด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson’s Product - Moment Correlation) ได้ค่าความ
เช่ือมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.94 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบการสอนเพื่อเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 6 แผนการเรียนรู้โดยใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง 
มาฝึกใช้เมาส์กันเถอะ รูปสวยด้วยมือหนู การใช้แปูนพิมพ์ตัวเลข การใช้แปูนพิมพ์ A-Z  การใช้แปูนพิมพ์ภาษาไทย และการใช้
แปูนพิมพ์เพื่อการทํางาน ใช้ระยะเวลาในการสอน 12 สัปดาห์ ๆ ละ 1 คาบ ๆ ละ 60 นาที รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการนําคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
มาวิเคราะห์ทางสถิติมาหาค่าสถิติพื้นฐาน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนก่อนและหลังทดลอง โดยใช้การทดสอบหาค่าที (t-test for Dependent) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการ 
   ทดลองใช้รูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

การทดสอบ n 
x  SD. ΣD t 

ก่อนเรียน  20 3.30 4.19 
158 15.73** 

หลังเรียน  20 11.20         2.40 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 มีความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
มีประเด็นอภิปราย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีพิพัฒนนิยม และตามแนวคิดทฤษฎีทักษะปฏิบัติ 
ทําให้ได้รูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วย  1) ทฤษฎี/
หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองจนเกิดความชํานาญ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
อย่างถูกต้อง  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง  3) กระบวนการเรียน
การสอนของรูปแบบ มี 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นนําและวิเคราะห์งาน  ขั้นที่ 2 ขั้นเตรียมความพร้อม  ขั้นที่ 3 ขั้นสาธิตและ
ปฏิบัติตามคําสั่ง  ขั้นที่ 4 ขั้นลงมือปฏิบัติ  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินและปรับปรุง  ขั้นที่ 6 ขั้นปฏิบัติอย่างชํานาญ  ขั้นที่ 7 ขั้นสรุป
และประเมินผล  4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง  สามารถ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผู้สอนได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนกระบวนการของ
รูปแบบจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านอุปกรณ์ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเมาส์หรือแปูนพิมพ์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาสิ่งที่ผู้เรียนสนใจหรือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้เกิดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่คงทนถาวร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของธอร์นไดค์ (Thorndike, 
1898 อ้างถึงใน ชไมพร ทองเหล็ก, 2553, น.16-18) ที่กล่าวว่า เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วมีการกระทําหรือนําสิ่งที่
เรียนรู้นั้นไปใช้บ่อย ๆ จะทําให้การเรียนรู้นั้นคงทนและถาวร แต่ถ้าเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วไม่ได้กระทําซ้ําบ่อย ๆ จะทํา
ให้การเรียนรู้นั้นไม่คงทนถาวร เช่นเดียวกับซิมพ์สัน (Simpson, 1972 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2545, น.242) ที่กล่าวว่า 
ทักษะปฏิบัติสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน หากได้รับการฝึกฝนแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเช่ียวชาญ
การ และความคงทน ผลของพฤติกรรมสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยํา ความแรง หรือความราบรื่นในการ
จัดการ 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความสามารถทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน จากขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทั้ง 7 ขั้นตอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะและเจตคติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ด้าน
การใช้เมาส์ การใช้แปูนพิมพ์ กล้าแสดงออก กล้านําเสนอผลงาน เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี นําความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ในการสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายทําให้นักเรียน
มีความสนใจ มีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีความช่ืนชมและเต็มใจในการร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลอันดีในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 336 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. ก่อนท่ีจะนํารูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้ ครูผู้สอน
ควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเสรมิทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน เพราะรูปแบบการสอนในแต่ละขั้นประกอบด้วยกิจกรรมที่
หลากหลายอาจต้องใช้เวลานานกว่าท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
 3. ครูผู้สอนต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มอ่อนควรให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้ความ
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกแก่นักเรียนตลอดเวลา 
 4. ครูผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ไม่ควรปิดกั้นความคิดเห็นของนักเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของนักเรียน 
 5. ครูผู้สอนควรทําการคละนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยให้
นักเรียนท่ีเรียนเก่งน่ังกับนักเรียนที่เรียนอ่อน ซึ่งจะช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้อย่างราบรื่น 

ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
กับประชากรในระดับชั้นอื่น ๆ 
 2. ควรมีการนํารูปแบบการสอนเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปศึกษาถึงผล
ในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอน และ 
เจตคติของผู้เรียนต่อการเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 3. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน 
เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 

The Development of Folk Plays-based Instruction to Enhance Social Skill  
in Terms of Assistance of Preschool 2 Children 

 

  รุ่งนภา จําปาเทศ*  รศ.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล**  ผศ.ดร.วิเชียร อิทรสมพันธ์** 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริม
ทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 และ 2) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัยระหว่างก่อนและหลังทํากิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน โดยใช้รูปแบการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 25 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ มีค่าความเช่ือมั่น 
ด้วยสูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน เท่ากับ  0.78 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
ทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของ
เด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีความเหมาะสมมีองค์ประกอบครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอน 2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการเรียนการสอน และ 4) ผลที่ผู้เรียนได้รบัรูปแบบการเรยีนการสอน คือ ผู้เรียน
มีทักษะทางสังคมความด้านการช่วยเหลือเพิ่มข้ึน 
 2) หลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 มีทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือสูงกว่าก่อน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ : รูปแบบการสอน ทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to develop folk plays-based instruction to enhance  
social skill in terms of assistance of preschool 2 children and 2) to compare social skill in terms of 
assistance of preschool 2 children between before and after learning through the developed instruction. 
The sample included twenty-five preschool 2 students of Tedsaban 2 School. The research instruments 
involved lesson plans and test of social skill in terms of assistance. Data were statistically analyzed in 
Mean, Standard Deviation, and t-test. 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
** อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 The findings revealed as follows.  
1) The components of folk plays-based instruction to enhance social skill in terms of assistance 

of preschool 2 children was found to be appropriate and complete. It was composed of 1) concept 2) 
learning objectives 3) learning activities and 4) learning outcomes, i.e., the increase of students’ social skill 
in terms of assistance. 

2) The social skill in terms of assistance of preschool 2 children was higher than that before the 
experiment at significance level .01. 

Key words: Instruction, Social skill in Term of Assistance 
 

  บทน า 

        การศึกษาปฐมวัยถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่สําคัญระดับหนึ่งในการปลูกฝังลักษณะนิสัยให้กับเด็ก ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ปัจจุบันการจัดประสบการณ์สําหรับเด็กประถมวัยนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งครูเป็นผู้ที่มีบทบาท
สําคัญเป็นอย่างมากในการเลือกการจัดประสบการณ์ ที่เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) การที่เด็กได้
เรียนรู้การทํางานร่วมกันจะทําให้เด็กได้รู้จกการช่วยเหลือแบ่งปัน การร่วมมือการเป็นผู้นํา ผู้ตาม การรู้จักการรอคอย ได้เรียนรู้
การผลัดเปลี่ยนกันทํางาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพัฒนาการทางสังคมที่ดี และเด็กควรจะมีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสังคม 
เช่น การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นต้น 
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องที่สร้างสรรค์ มีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าไปด้วยเพื่อให้เด็กได้รู้ถึงแนวทางที่ถูกต้อง จากประสบการณ์การสอนเด็กปฐมวัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยพบว่าเด็กวัยนี้
ชอบเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่ม แต่มักทะเลาะกัน บางคนมีพฤติกรรมชอบนั่งอยู่มุมห้องเรียนคนเดียว ไม่คุยกับเพื่อน ๆ หรือไม่ให้
ความร่วมมือในการทํากิจกรรมกับเพื่อน ๆ และบางคนชอบแกล้ง เป็นต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมเกม
การละเล่นพ้ืนบ้านดังกล่าว จะเอื้อให้เด็กมีประสบการณ์ตรงผ่านเกมการละเล่นพื้นบ้าน ที่สามารถส่งเสริมทักษะทางสังคมให้
เกิดขึ้นกับตัวเด็กได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเกมการละเล่นพื้นบ้านนั้นมีเนื้อหาของกิจกรรมที่เด็กทุกคนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
เพื่อนที่เล่นด้วยกันทุกคน มีการพูดคุย สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ได้รับความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของกลุ่มเพื่อนแต่ละคน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการ
ช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย ก่อนทํากิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน 
และหลังทํากิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน 
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วิธีด าเนินการวิจัย   
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทาง
สังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้การจัดสรรเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้าน
การช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังนี้ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปัจจุบัน คุณภาพการศึกษาผลการปฏิรูป
การศึกษา ปัญหาด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบัน ความสําคัญของการจําแนก แนวทางในการพัฒนาทักษะทางสังคม
ด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี การะบวนการเรียนรู้ในการประมวลผลข้อมูล ซึ่ง
เป็นทฤษฎี เน้นการเรียนรู้ในการประมวลข้อมูล ซึ่งเป็นทฤษฎีเน้นการเรียนรู้ โดยใช้การแสดงออกทางพฤติกรรม 

2. ศึกษาปรัชญา/รูปแบบการสอน โดยอาศัยแนวคิดกลุ่มพฤติกรรมนิยม ปรัชญาการเรียนรู้ของสกินเนอร์ 
(Skinner)  ทฤษฎีการวางเง่ือนไข เป็นกระบวนการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการประมวลข้อมูลหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

3. การสร้างรูปแบบการสอน  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างรูปแบบการสอน ปรัชญาการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยนําองค์ประกอบที่ได้มาเรียบเรียงความสัมพันธ์ เป็นขั้นตอนจนได้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นดังนี ้

3.1 การสังเคราะห์ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทําให้ได้กรอบแนวคิดที่นําไปสู่
การพัฒนารูปแบบการสอน ได้แก่  1) กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือ  2) กรอบ
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน โดยใช้ทฤษฎีการะบวนการการเรียนรู้ 

3.2 การกําหนดแนวคิดและการสร้างรูปแบบการสอน องค์ประกอบของรูปแบบการสอนมีองค์ประกอบ 4 
ส่วน ดังนี ้1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน 4) ผลที่ผู้เรียน
จะได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 

ซึ่งรูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2 ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

3.2.1 ขั้นการรับ เป็นขั้นให้คําแนะนําอธิบายวิธีการเล่น และบอกข้อตกลงตามกติกา แล้วสาธิตการ
เล่นให้เด็กเข้าใจ 

3.2.2 ขั้นประสบการณ์ เป็นข้ันปฏิบัติตามแยกกลุ่ม วางแผนการเล่น ครูควรสังเกตพฤติกรรมการเล่น  
บันทึกข้อมูล และต้องคอยควบคุมเวลาในการเล่นเกม 

3.2.3 ขั้นวิเคราะห์ เป็นขั้นสรุป ซักถาม และเปลี่ยนความคิดเห็นจากประสบการณ์ในการทํากิจกรรม
ร่วมกัน สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทั้งหมดตามจุดมุ่งหมาย 

3.2.4 ขั้นสรุป เป็นขั้นตอนการนําความรู้ ใหม่ที่ ได้ เพิ่มจากความรู้ เดิ ม สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ และครูควรชี้แนะความรู้ ความเข้าใจที่เป็นเหตุผลที่ถูกต้อง 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือสําหรับใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ด้าน
การช่วยเหลือ และแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ผู้วิจัยได้เนินการสร้างเครื่องมือวิจัยดังน้ี 
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1. การสร้างแผนการจัดประสบการณก์ารเรียนรู ้การจัดกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้าน ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี ้

1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน สําหรับใช้ในการ
ส่งเสริมทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือให้เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัย โดยดําเนินการเป็นขั้นตอน การคัดเลือกเกมการละเล่น
พื้นบ้าน โดยกําหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและ เลือกเกมการละเล่นพื้นบ้านที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม (มณี ผ่านจัง
หาร, 2545)  

1.2 นําแผนการจัดประสบการณ์การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้าน
การช่วยเหลือ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ และผู้มีประสบการณ์ทางการสอนเป็นผู้ตรวจ และปรับปรุงแก้ไข จํานวน 3 ท่าน 
ความเป็นไปได้เชิงทฤษฎี โดยให้ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนให้คะแนนตามเกณฑ์ดังนี้ (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2540)  

โดย IOC = (ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญในข้อน้ัน / จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด) 
ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดงว่ารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบ สามารถนําไปใช้สอนได้ 
1.3 ความเป็นไปได้เชิงปฏิบัติการ โดยนําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมเกม 

การละเล่นพื้นบ้านที่ส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ไปทดลองสอนจริงกับเด็กนักเรียน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา จํานวน 25 คน เพื่อปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งให้สมบูรณ์ จัดทําต้นฉบับที่สมบูรณ์ สําหรับ
นําไปใช้จริงกับเด็ก 

2. แบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ซึ่ง
เป็นรูปภาพชนิด 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.1  ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้านการช่วยเหลือ 
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ แบบคําถามที่มีรูปภาพชนิด 3 ตัวเลือกและ

ทดสอบหลังปฏิบัติ การสร้างแบบทดสอบนั้นให้ครอบคลุมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ จํานวน 20 ข้อ 
2.3 นําแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ไปทดลองใช้เบื้องต้นกับเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่มีอยู่

ระหว่าง 4-6 ปี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนเทศบาล 2 จํานวน 25 คน โดยผู้วิจัยทําการทดสอบ และศึกษาความชัดเจนของ
ทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 

2.4 นําแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง และ
ความเหมาะสม เพื่อแสดงหลักฐานความเที่ยงตรงด้านเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบจํานวน 3 ท่าน 

2.5 นําแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุง
แก้ไข แล้วนําไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 25 คน และนํา
แบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (Difficulty index) (P) ตั้งแต่ 0.20 – 0.80 และค่าอํานาจจําแนก 
(Discrimination) (r)  ตั้งแต่ 0.20 – 0.90 แล้วนํามาคัดเลือกเฉพาะข้อที่มีความยากง่าย และอํานาจจําแนก จํานวน 20 ข้อ 

2.6 นําแบบทดสอบทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือที่ได้ไปหาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรคูเดอร์        
ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) แบบทดสอบทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือฉบับนี้มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 0.78   
  ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเลน่พ้ืนบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม
ด้านการช่วยเหลือ ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี ้
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1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองลัด
หลวง จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 สังกัดเทศบาลเมืองลัดหลวง จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2. เคร่ืองมือในการวิจัย 

2.1 แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้จํานวน 6 แผน 

2.2 แบบทดสอบทักษะทางสังคม จํานวน 20 ข้อ  

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การดําเนินการทดลอง โดยมีรูปแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (one group time series design) (ล้วน สายยศ 
และ อังคณา สายยศ, 2540) สําหรับการทดลองนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการทดลองดังนี้ 

3.1 เสนอเรื่องขออนุญาตดําเนินการทดลองในโรงเรียน 

3.2 นําแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือไปทดสอบกับนักเรียน (ก่อนเรียน) 
3.3 ดําเนินการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการ

ช่วยเหลือใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน วันละ 45 นาที โดยผู้วิจัยได้บันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรม 

3.4 หลังเสร็จสิ้นการทดลอง ผู้วิจัยให้นักเรียนทําแบบทดสอบครั้งท่ี 2 โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดิม นําคะแนน
ที่ได้จากการบันทึกไว้เปรียบเทียบ ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ นําข้อมูลที่ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มไม่อิสระต่อกัน (t-test for dependent samples) ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทยีบแบบทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ 

การทดสอบทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ คะแนนเตม็ X  SD. t p 

ก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบ 20 5.00 1.87 
25.05** 0.000 

หลังไดร้ับการสอนตามรูปแบบ 20 16.92 1.04 

**p<.01 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ทําแบบทดสอบหลัง

เรียนได้ถูกต้อง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.92 เมื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ย โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลปรากฏว่า 
หลังจากนักเรียนที่ได้รับการสอนตามรูปแบบ โดยใช้กิจกรรมเกมการละเลน่พ้ืนบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของนักเรียน มี
คะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสอดคล้องกับสมมติฐาน  
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สรุปและอภิปรายผล  
 จากผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้าน
การช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2  เป็นการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถ
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบการสอนโดยใช้การจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือ 
ของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 มีความเหมาะสมและมีองค์ประกอบครบตามกระบวนการวิจัย มีการดําเนินการหาข้อมูลพื้นฐานของ
ผู้เรียน สภาพการจัดการเรียนการสอน ผลการเรียนรวมทั้งศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการ
สอน โดยผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญที่ทรงคุณวุฒิทางหลักสูตร และการสอนรูปแบบการสอน โดยใช้การจัดกิจกรรมเกม
การละเล่นพ้ืนบ้านเพ่ือส่งเสริมทักษะทางสังคม ด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยชั้นปีท่ี 2 เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และเน้นการลงมือปฏิบัติจริงและประสบการณ์ตรง มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนสามารถคิดเป็นทําเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (บุญชิด ภิญโญ
อนันตรพงษ์, 2540) กล่าวว่าการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์ความรู้ 
ความเข้าใจด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้น เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับคนอื่น หรือได้พบกับสิ่งใหม่แล้วนําความรู้มาเช่ือมโยงอีกทั้งที่กล่าวว่าการให้การศึกษาแก้เด็ก มุ่งเน้นการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริงเกิดความสุข สนุกสนาน ครูมีหน้าที่จัดเตรียม และเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
เช่นกัน  ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้โดยเริ่มจาก 

ขั้นที่ 1 ขั้นการรับรู้ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนบอกช่ือกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้าน และแนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่น
กิจกรรม ครูผู้สอนแนะนําอธิบายวิธีการเลน่ตามกตกิา ความปลอดภัยในการเล่น การรู้จักขอโทษและให้อภัย แล้วสาธิตการเล่น
ให้เด็กเข้าใจและให้เด็กทดลองเล่น โดยมีวิธีเล่น สอดคล้องกับแนวคิดของ (อัชรา เอิบสุขศิริ, 2555, ออนไลน์) กล่าวว่าทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับกระบวนการ และวิธีการของบุคคลใน การสร้างความรู้ความเข้าใจ
จากประสบการณ์ รวมทั้งโครงสร้างทางสติปัญญาและความเชื่อที่ใช้ในการแปลความหมายเหตุการณ์และสิง่ต่างๆ เป็นการบวน
การที่ผู้เรียนกระทํากับข้อมูล นอกจากกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ภายในสมองแล้วยังเป็นกระบวนการ
ทางสังคมด้วย ผู้เรียนได้มีบทบาทเรียนรู้อย่างเต็มที่ 
  ขั้นที่ 2 ขั้นประสบการณ์ประสบการณ์   เป็นขั้นที่ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มของการเล่นเกม และวางแผนการเล่นเกม ขอ
อาสาสมัคร เมื่อได้แล้วเด็กทุกคนจับมือกันและนั่งล้อมกันเป็นวงกลม  และนับจํานวนผู้ที่นั่งเป็นวงกลมว่ามีจํานวนเท่าไรในการ
เล่นควรเป็นไปตามลําดับขั้นตอน  และต้องคอยควบคุมเวลาในการเล่นเกมขณะกําลังเล่น ครูผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรม
การเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดความสําคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของ (ทิศนา  แขมมณี, 2550) ที่กล่าวว่า การฝึกให้นักเรียนได้
คิดในลักษณะต่างๆ จะทําให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็นคิดอย่างรอบคอบ และมีเหตุผลเหมาะสมสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้อย่าชัดเจน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างองค์ความรู้หรือผู้เรียนแสวงหาเพื่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
 ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ วิเคราะห์ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนกระตุ้นให้เด็กคิดเช่ือมโยงการเรียนรู้  จากกิจกรรมและ
ประสบการณ์จริง เด็กๆมีความรู้สึกอย่างไรในเกมการละเล่นพ้ืนบ้าน เกมการละเล่นพ้ืนบ้านมีประโยชน์อย่างไร การเป็นผู้เล่น
ที่ดีควรเป็นอย่างไร  และช่วยกันสรุป สอดคล้องกับแนวคิดของ (นภาเนตร  ธรรมบวร,2549) ได้กล่าวไว้ว่าอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบ
ในการเรียนรู้และการเล่นของเด็ก ควรเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ  เพื่อให้เด็กเกิดจินตนาการเป็นการจัด
ประสบการณ์ตรง ให้กับผู้เรียนสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติให้กับผู้เรียน              
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ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เป็นขั้นท่ีครูผู้สอนร่วมกันสนทนา เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการช่วยเหลอื สังเกตทักษะทางสังคมของ
เด็กปฐมวัยในช่วงเวลาจัดกิจกรรมในเกมการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานทุกด้านแล้วจัดกิจกรรมเกมสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542) กล่าวว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบและประเมินว่า สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดหรือไม่ 

2. ผลการเปรียบเทียบของเด็กปฐมวัยระหว่างก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมการละเล่น
พื้นบ้าน พบว่า หลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนอนุบาลช้ันปีที่ 2 มีทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือสูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้ผู้เรียน มีความสามารถ
ในการสื่อสาร ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (อัญชลี ไสยวรรณ, 2548) กล่าวว่าการสอนภาษาส่งผลให้เด็กซึ่งเป็นวัยเริ่มต้นเรียนรู้ภาษา สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ความรวดเร็ว คล่องแคล่ว ใช้ภาษาได้อย่างเช่ียวชาญและสามารถอ่านด้วยความเข้าใจ เป็นการพัฒนาการคิดและภาษาของเด็ก
ในบริบททางสังคมวัฒนธรรม การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กตลอดจนการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  ที่ตอบสนอง
ธรรมชาติและเหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของเด็กแต่ละวัย แนวคิดนี้ทําให้มีการปรับเปลี่ยนการสอนภาษาที่ส่งผลให้เด็กมีความ
สนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นเพราะสิ่งที่เรียนมีความหมายและไม่เกิดความรู้สึกว่าการเรียนภาษาเป็นเรื่อง
ยากลําบาก 

 

ข้อเสนอแนะ   
 สําหรับข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ด้านดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้   
1.1. ก่อนท่ีจะนํารูปแบบสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 2

ไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้  ควรศึกษาถึงผลในด้านความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
รูปแบบการสอนและผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียน 

     1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบ 

   2) ศึกษาวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 
     3) ศึกษาระบบการเรยีนการสอนของรูปแบบ 

1.2. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบการสอนนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สิ่งที่ควร
คํานึงคือการแนะนํากฎ กติกา วิธีการในการปฏิบัติได้ถูกต้องและเหมาะสมในเรียนรู้ 

2.  ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

2.1 การควรมีการศึกษาผลการนํากิจกรรมไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับที่แตกต่างกันออกไปหรือ
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับอายุ ความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนในกลุ่มนั้นๆ 

2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมด้านการช่วยเหลือ 

2.3 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบด้านอ่ืนๆ 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development of KWLH Plus–based Instruction with Questioning  
to Enhance Critical Thinking of Matthayomsuksa 1 Students 

 
ยุวดี ว่องพิทูรมานะชัย* ผศ.ดร.วิเชียร  อินทรสมพันธ์** ดร.เพญ็พร  ทองคําสุก** 

 

บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ และ 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH 
Plus ร่วมกับการใช้คําถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดราชโอรส สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 40 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ์สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคดิของรูปแบบ ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน และ
กระตุ้นทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่าตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได ้และแตล่ะขั้นตอนจะจูง
ใจให้ผู้เรียนคิดวิเคราะหจ์ากท่ีได้อา่น โดยใช้คําถามที่ส่งเสรมิทักษะการคิดวิเคราะห์ 2) วัตถุประสงคข์องรูปแบบ มุ่งพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนมทีักษะในการคิดวิเคราะห์ความสาํคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และคดิวิเคราะห์หลักการ 3) 
กระบวนการเรียนรู้ของรูปแบบ ม ี5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ์ ข้ันท่ี 2 ขั้นสานต่อความคิด ขั้นที่ 3 ขั้นพิชิต
เนื้อหา ขั้นที่ 4 ขั้นค้นคว้าเพิ่มเติม ข้ันท่ี 5 ขั้นสร้างเสริมองค์ความรู้ 4) ผลที่ผู้เรียนจะไดร้ับจากการเรยีนรู้ตามรูปแบบ ผูเ้รียนมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ความสาํคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวเิคราะห์หลักการ 
 2) นักเรียนท่ีเรียนตามรปูแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม มีทักษะการคดิวิเคราะห์ 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ: เทคนิค KWLH Plus การใช้คําถาม  ทักษะการคิดวเิคราะห ์

 
 
 

 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1) to develop KWLH Plus-based instruction with questioning 
to enhance critical thinking of Matthayomsuksa 1 students and 2) to compare between the students’ 
critical thinking between before and after learning through the developed instruction. The sample 
included forty of Matthayomsuksa 1 students from Wat Ratchaorot School. The research instruments 
involved lesson plans and critical thinking test. Data were statistically analyzed in percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. 
   The findings revealed as follows. 
 1) The KWLH Plus-based instruction with questioning to enhance critical thinking of 
Matthayomsuksa 1 students was composed of the following components: 1) principle or concepts 
focusing on students’ reading skill, self-reflection of how to think, thinking check, encouraging the students 
to analyze what they read through questioning 2) learning objectives focusing on the students’ analytical 
skill for importance, relation, and concept 3) learning process with five steps, i.e., step 1 schema; step 2 
concept extension; step 3 problem solving; step 4 further studies; and step 5 knowledge enrichment and 
4) learning outcome in terms of analytical skill for importance, relation, and concept. 

2) The students’ critical thinking after learning through KWLH Plus-based instruction with 
questioning was higher than that before the experiment at significance level .01. 

Key words: KWLH Plus Technique, Questioning, Critical Thinking  
 

บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 ได้กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 และมาตรา 24 ให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาด้วย
การเน้นความสําคัญเกี่ยวกับความรู้และทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ปูองกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึก
การปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง และมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ได้กําหนดมาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 4 ไว้ว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ สรุปได้ว่า แนวทางในการจัดการศึกษา และการประเมิน
คุณภาพในการจัดการศึกษาของชาติ เน้นการพัฒนาคนท้ังด้านการคิดวิเคราะห์และการอ่าน นอกจากนี้การขับเคลื่อนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552–2561) ก็ยังได้
กําหนดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 ไว้ว่า มุ่งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (สุวิทย์  มูลคํา และคนอื่น ๆ, 
2554, น.15) 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 347 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 แต่สภาพปัจจุบันพบว่า ในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ เมื่อผู้เรียนอ่านเรื่องราวต่าง ๆ 
แล้ว ผู้เรียนไม่สามารถตอบคําถาม และตั้งคําถามท่ีต้องใช้เหตุผลในการอธิบายเพื่อประกอบการหาคําตอบ ผู้เรียนจะตอบไม่ได้ 
หรือบางครั้งไม่มีความมั่นใจในการตอบคําถามและตั้งคําถาม ปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอน
ของครู ในทัศนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ประเวศ  วะสี (2537, อ้างถึงในทิศนา  แขมมณี, 2554, น.177) กล่าวว่า การ
เรียนการสอนของไทยในสถาบันการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเป็นการศึกษาที่สร้างความอ่อนแอทาง
สติปัญญาและทําลายศักยภาพในการเรียนรู้ เนื่องจากเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาในห้องเรียนและท่องจําตําราเป็นใหญ่ ผู้เรียน
ขาดประสบการณ์และการศึกษาจากความเป็นจริงรอบตัว ขาดการคิดวิจารณญาณ ขาดการนําประสบการณ์หรือข้อมูลมา
สังเคราะห์ให้เป็นปัญญาที่สูงข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับสวิง  หน่อแก้ว (2548, น.3) กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง 
เน้นให้ความรู้อย่างเดียว ไม่ได้ฝึกให้นักเรียนเกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในระบบโรงเรียน จึง
ส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพด้านการคิดต่ํา ซึ่งมีผลต่อการเรียนในกลุ่มสาระวิชาอื่นไปด้วย เพราะถ้าผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์
แยกแยะข้อมูลที่อ่านแล้ว ผู้อ่านก็ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของผู้เรียน ผู้อ่านจะไม่ซาบซึ้งในเรื่องที่อ่าน จึง
ไม่สามารถนําเรื่องราว ข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ครูควรคิดค้นวิธีจัดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ ใช้เทคนิคใหม่ ๆ 
ที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ อันเป็นพื้นฐานของทักษะการ
คิดขั้นสูงต่อไปในอนาคต 
 จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 โรงเรียนวัดราชโอรส พบว่า ผลการประเมินตัวบ่งช้ีที่ 4 
“ผู้เรียน คิดเป็น ทําเป็น” ในภาพรวมได้คุณภาพระดับดีมาก เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามตัวบ่งช้ีดังกล่าวมีคุณภาพสูง
ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดยั้ง จากระดับดีมากไปสู่ความเป็นเลิศยิ่งข้ึน สถานศึกษาควรพัฒนาความสามารถด้านการคิดให้แก่
ผู้เรียนทุกระดับชั้น ท้ังการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็น
ระบบ โดยครูผู้สอนควรเพิ่มการใช้คําถามที่ส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียน ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นครูสอนภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนที่พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจการเรียนภาษาไทยมากขึ้น และจะส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนนั้น สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2553, น.88–90) ได้กล่าวถึง
เทคนิค KWLH ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการอ่าน ซึ่งสอดคล้องกับทักษะการคิดอย่างรู้ตัวว่า
ตนคิดอะไร มีวิธีคิดอย่างไร สามารถตรวจสอบความคิดของตนเองได้ และสามารถปรับเปลี่ยนกลวิธีการคิดของตนเอง โดย
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกให้ตระหนักในกระบวนการทําความเข้าใจ มีการจัดระบบข้อมูล เพื่อการดึงมาใช้ภายหลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิควิธีการ KWL นั้นเป็นตัวย่อที่ได้จากขั้นการสอนคือ K (What you know) นักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน W (What you want to know) นักเรียนต้องการรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และ L (What you have 
learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นเทคนิค KWL ได้พัฒนาให้สมบูรณ์ขึ้นโดยคาร์และโอเกิ้ล (Carr 
and Ogle) (Carr and Ogle, 1987, p.626 – 631) และใช้ช่ือว่า KWL Plus โดยคงสารสําคัญและแนวทางการปฏิบัติเดิมของ 
KWL ไว้ดังนี้ K ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Know เป็นขั้นตอนที่นักเรียนตรวจสอบหัวข้อเรื่องว่าตนเองมีความรู้
เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องมากน้อยเพียงใด เป็นการนําความรู้เดิมมาใช้ เพราะการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์ของผู้เรียน W ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Want to know เป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องถามตนเองว่า
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ต้องการรู้อะไรในเนื้อเรื่องที่จะอ่านบ้าง L ในกระบวนการ KWL Plus หมายถึง Learned เป็นขั้นตอนที่นักเรียนสํารวจว่า
ตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจากบทอ่าน โดยนักเรียนจะหาคําตอบให้กับคําถามที่ตนเองตั้งไว้ในขั้นตอน W และจดบันทึกสิ่งที่
ตนเองเรียนรู้ แต่จะเพิ่มเติม Plus หมายถึง การสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด และเขียนสรุปความหลังการอ่าน อันเป็นการ
พัฒนาทักษะการเขียนและการพูดนอกเหนือไปจากทักษะการฟังและการอ่านอีกด้วย 
 ส่วนเทคนิค KWLH เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ KWL แต่เพิ่มเติมในส่วนของ H (How can we 
learn more) นักเรียนจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้อย่างไร เพื่อให้นักเรียนได้คิดแสวงหาแนวทางและความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เป็นการขยายขอบเขตของความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สิ่งสําคัญในการนําเทคนิค KWLH ไปจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้กับนักเรียนคือ การใช้คําถามของครูในการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดในทุกขั้น ตอนของ
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยืนยันความคิดหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอก่อนที่จะใช้
วิจารณญาณของตนเองในการคิดหาข้อสรุป จุดเน้นที่สําคัญของเทคนิค KWLH คือ จะต้องใช้คําถามที่หลากหลายจากตัวครู
และตัวนักเรียนเอง  นอกจากการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค KWLH เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์แล้ว การจัดการเรียนรู้
แบบใช้คําถาม ก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียนเช่นเดียวกัน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553, 
น.6) ได้กล่าวไว้ว่า คําถามนั้นมีความสําคัญมากในการพัฒนาผู้เรียน โดยคําถามจะช่วยให้ครูได้สํารวจความรู้เดิม และกระตุ้น
ความสนใจผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแง่มุมการคิดมากขึ้น และเมื่อมีการอภิปรายจะ
นําไปสู่ความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ รวมทั้งคําถามจะช่วยในการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนและ
การสอนของครูอีกด้วย  
 จากแนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL Plus ซึ่งได้พัฒนาเป็นเทคนิค KWLH และการใช้คําถามที่
ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยคาดว่าการพัฒนารูปแบบการสอนการคิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จะ
ช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผู้วิจัยจึงดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อจะได้เป็นทางเลือก
ให้ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจนําไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ ก่อนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus 
ร่วมกับการใช้คําถาม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวัดราชโอรส สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 1 ห้องเรียน 40 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
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 2. รูปแบบการวิจัย  ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ one – group pretest – posttest design 
(ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538, น.249)   

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการ
ใช้คําถาม และแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ เครื่องมือ มีรายละเอียดขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี ้
   3.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม จํานวน 6 แผน โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
ดังนี ้

1) ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนวัด
ราชโอรส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

2) ศึกษารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม 
3) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม จํานวน 6 แผน ซึ่ง

ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 
   ขั้นที่ 1 ขั้นทบทวนประสบการณ์ ครูดําเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพื่อเช่ือมโยง
เข้าสู่เรื่องที่อ่าน โดยการใช้เกมทางการศึกษา หรือให้นักเรียนดูภาพที่สัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง แล้วใช้คําถามประเภทถามความรู้
ถามนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีรู้เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 
   ขั้นที่ 2 ขั้นสานต่อความคิด ในขั้นตอนนี้ นักเรียนแบ่งกลุ่ม และครูจะใช้คําถามประเภทถามความเข้าใจ
และการนําไปใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน นักเรียนจะเสนอสิ่งที่
ต้องการจะวิเคราะห์หรือเสนอข้อมูลใหม่ เพ่ือนําความรู้และความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ 
   ขั้นที่ 3 ขั้นพิชิตเนื้อหา นักเรียนศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล ความรู้ใหม่และเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้
เดิม โดยใช้คําถามประเภทวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ หรือเนื้อหาของสิ่งต่าง ๆ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เชิงหลักการ โดยนักเรียนจะใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมเป็นฐาน ในการอธิบายความรู้ 
หรือประสบการณ์ใหม่ 
   ขั้นที่ 4 ขั้นค้นคว้าเพิ่มเติม ครูจะใช้คําถามประเภทสังเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้หรอืประสบการณ์
ใหม่ท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งสอบถามถึงแนวทางและแหล่งในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนบอกวิธีการ และแหล่งข้อมูล
เหล่านั้นและดําเนินการสืบค้นข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ แล้วนําเสนอในคาบเรียนต่อไป 
   ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างเสริมองค์ความรู้ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและจัดระบบความรู้ที่ได้จากการร่วม
กิจกรรมในช้ันเรียนทั้งหมด โดยครูใช้คําถามประเภทประเมินค่า ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น แล้วระดมสมองในการสร้าง
แผนภูมิรูปภาพความคิด นําเสนอแผนภูมิรูปภาพความคิด และสรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้จากการร่วมกิจกรรม 
  4) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อประธาน กรรมการและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพ 
และนําไปปรับปรุงแก้ไข 
  5) นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วตามข้อเสนอแนะให้ประธานกรรมการตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมท่ีจะนําไปใช้ 
  6) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง 
   3.2 แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
  1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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  2) สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ จํานวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบปรนัย วัดทักษะการวิเคราะห์ 
ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ ใช้วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 3 ด้าน ดังนี้ 1) วิเคราะห์ความสําคัญ 2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และ 3) วิเคราะห์หลักการ 
  3) เสนอแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้น ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและภาษา 
  4) นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการสอนและ
ด้านเนื้อหา ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) ของแบบทดสอบ แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.50  
  5) นําแบบทดสอบที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 คนตรวจสอบแล้วมาปรับปรุงแก้ไข 
แล้วนําไปทดลอง (Try Out) กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดราชโอรส จํานวน 1 ห้องเรียน 
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่าง 
  6) ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบรายข้อ แล้วนํามาวิเคราะห์ผลหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก 
(r) ของแบบทดสอบ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20–0.80 และค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป  
  7) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ 
โดยทําการหาค่าความเช่ือมั่นด้วยวิธีการคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson) จากสูตร KR – 20 (ล้วน สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2538, น.198) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.85 
  8) นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผ่านการคัดเลือกและหาคุณภาพแล้วมาปรับปรุงแก้ไข แล้ว
จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบ 1 ฉบับ จํานวน 40 ข้อ และนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการดังนี้ 
  4.1 เสนอเรื่องขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตโรงเรียน 
  4.2 นําแบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่ได้วิเคราะห์ความยากง่าย หาค่าอํานาจจําแนกและค่าความ
เชื่อมั่นแล้ว ไปทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  4.3 ดําเนินการสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม โดยผู้วิจัยดําเนินการ
สอนด้วยตนเอง สอนสัปดาห์ละ 3 คาบ รวม 18 คาบ โดยในขณะที่ทําการสอนผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ
ขั้นตอน 
  4.4 หลังจากดําเนินการสอนครบแล้ว ทําการทดลองกับนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิม นํา
คะแนนท่ีได้จากการทดสอบบันทึกไว้เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.5 นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธก์ัน (t-test for dependent samples) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 1   
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ตารางที่ 1  ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนและหลังการใช้  
             รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

การทดสอบ n  S.D. ∑D t 
ก่อนทดลองใช้รูปแบบการสอน 40 22.78 4.60 

7.30 27.95** 
หลังทดลองใช้รูปแบบการสอน 40 30.08 4.30 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอน เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับของวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนขึ้นจากทฤษฎีการคิดวิเคราะห์ของบลูม เทคนิค 
KWLH Plus และรูปแบบคําถามตามแนวคิดของบลูม เมื่อผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ ฝึกฝน ตามขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบ 
ซึ่งมีข้ันตอน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก ขั้นทบทวนประสบการณ์ ขั้นสานต่อความคิด ขั้นพิชิตเนื้อหา ขั้นค้นคว้าเพิ่มเติม และขั้น
สร้างเสริมองค์ความรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนจะมีทักษะด้ านการคิดวิเคราะห์เป็นอย่างดี และการใช้
คําถามนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดการเรียนรู้ที่มีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชลธิชา  จันทร์แก้ว (2549, น.125) กล่าวถึงการจัดการ
เรียนรู้การอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ว่าเป็นยุทธวิธีในการสอนอ่านควบคู่กับการส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์
อย่างเป็นลําดับขั้นตอน ทําให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากมีกรอบและแนวทาง
ให้นักเรียนได้ฝึกคิดเป็นลําดับขั้นตอน โดยครูคอยดูแลการฝึกของนักเรียน และคอยกระตุ้นให้นักเรียนตั้งคําถามเชิงวิเคราะห์ 
เพื่อแสวงหาคําตอบจากเรื่องที่อ่าน นอกจากน้ีนักเรียนยังฝึกการจัดระบบข้อมูลความรู้ และความคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน โดยการทําแผนภาพความคิด และมีการสรุปใจความสําคัญจากแผนภาพความคิด ทําให้นักเรียนเกิด
ความคิดรวบยอดในการเรียน และมานะ ศรีวิคํา (2553, น.110) ก็ได้กล่าวไว้ในทํานองเดียวกันว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค KWLH Plus เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ส่งเสริมให้ผูเ้รยีนไดฝ้ึกทักษะการอ่านควบคู่กับทักษะการคิดในทุกข้ันตอน
ของการจัดการเรียนรู้ตามลําดับขั้นตอนของตาราง KWLH  
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ หลังการทดลอง ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนทดลอง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้น
กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นข้ันตอนอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การดําเนินการจัดกิจกรรมกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
เพื่อเช่ือมโยงเข้าสู่เรื่องที่อ่าน แล้วใช้คําถามประเภทความรู้ถามนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระดมความคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีรู้เกี่ยวกับ
เรื่องที่อ่าน แล้วแบ่งกลุ่มนักเรียน ใช้คําถามประเภทถามความเข้าใจและการนําไปใช้ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสงสัย 
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อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่าง ๆ จากเรื่องที่อ่าน นักเรียนจะเสนอสิ่งที่ต้องการจะวิเคราะห์หรือเสนอข้อมูลใหม่ เพื่อนําความรู้และ
ความเข้าใจไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ แล้วให้นักเรียนศึกษาทําความเข้าใจข้อมูล ความรู้ใหม่ และเช่ือมโยงความรู้ใหม่
กับความรู้เดิม โดยใช้คําถามประเภทวิเคราะห์ โดยการวิเคราะห์ทั้ง 3 ลักษณะ ได้แก่ การวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์เชิงหลักการ โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้และประสบการณ์เดิม เป็นฐาน ในการอธิบายความรู้หรือ
ประสบการณ์ใหม่ หลังจากนั้นครูจะใช้คําถามประเภทสังเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น 
พร้อมท้ังสอบถามถึงแนวทางและแหล่งในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้นักเรียนบอกวิธีการ และแหล่งข้อมูลเหล่านั้น และ
ดําเนินการสืบค้นข้อมูลตามที่ได้วางแผนไว้ แล้วนําเสนอในคาบเรียนต่อไป ข้ันตอนสุดท้ายคือ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปราย
และจัดระบบความรู้ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในช้ันเรียนทั้งหมด โดยครูใช้คําถามประเภทประเมินค่า ให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น แล้วระดมสมองในการสร้างแผนภูมิรูปภาพความคิด นําเสนอแผนภูมิรูปภาพความคิด และสรุปผลการเรียนรู้ทั้งหมดที่
ได้จากการร่วมกิจกรรม ทําให้นักเรียนสามารถจําแนก แยกแยะเนื้อหา องค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อสร้างข้อสรุปที่สมเหตุสมผล ประกอบด้วย 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การ
คิดวิเคราะห์ความสําคัญ เป็นความสามารถในการแยกแยะได้ว่า สิ่งใดจําเป็น สิ่งใดสําคัญ สิ่งใดมีบทบาทมากที่สุด 2) วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ เป็นความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กัน สัมพันธ์เช่ือมโยงกันอย่างไร  
สัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สอดคล้องหรือขัดแย้งกัน และ 3) วิเคราะห์หลักการ เป็นความสามารถในการค้นหาความจริงของ
สิ่งต่าง ๆ แล้วสรุปเป็นคําตอบหลักได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิมพร  ไตรยานุภาพ (2552, น.71) ที่กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้เทคนิคคําถาม เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สิ่งที่สําคัญยิ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็
คือ กระบวนการเรียนการสอน เพราะกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ตาม จะประสบความสําเร็จได้นั้น 
ผู้รับผิดชอบในการสอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา วิธีการสอน จุดมุ่งหมายของการสอน ตลอดจนการวัดและ
ประเมินผลในแต่ละลักษณะธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่นเดียวกับแผนการจัดการเรียนรู้ ได้มีการส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย คิดค้นหาความรู้ด้วยตนเอง นักเรียนได้ฝึกการใช้สติปัญญา ในด้านการคิดวิเคราะห์ หา
คําตอบจากการใช้คําถามในกิจกรรมการเรียนรู้ และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบความคิดวิเคราะห์ พบว่า การพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์นั้น เป็นการทํางานของสมอง และความคิดที่ได้รับข้อมลู ประสบการณ์ แล้วนํามาขยายความคิดเกี่ยวกับการเรยีนรู ้
คิดอย่างมีขั้นตอน โดยเริ่มจากการรู้ การเข้าใจ และพัฒนาต่อไปถึงขั้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผสมผสานให้ได้คําตอบไปยัง
วัตถุประสงค์ ในการตอบคําถามหรือการแก้ปัญหา 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนที่จะนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปใช้ 
ครูผู้สอนควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งแรก เนื่องจากเป็นวิธีการสอนรูปแบบใหม่ นักเรียนยังไม่คุ้นเคยกับ
กิจกรรมและการทําใบงาน ครูผู้สอนจึงเป็นผู้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ออกมาอย่างเต็มที่ โดยครูผู้สอนต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง 
สนุกสนาน ไม่เน้นถูกผิด แต่คํานึงถึงนักเรียนเป็นสําคัญ ให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสมัครใจ 
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 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้ความร่วมมือในกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ อีกทั้งครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน เพราะรูปแบบการสอนในแต่ละขั้นประกอบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลายต้องใช้เวลานานกว่าท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
 4. ครูผู้สอนต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียน ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและอํานวยความ
สะดวกแก่นักเรียนตลอดเวลา 
 5. ครูผู้สอนควรเปิดใจกว้างให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในเรื่องที่คิดวิเคราะห์ ไม่ควรปิด
กั้นความคิดเห็นของนักเรียน แต่ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านมาตรฐานและตัวช้ีวัดอื่น ๆ ระดับช้ันเรียนอื่น ๆ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ ดําเนินการหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนที่สร้างขึ้น เพื่อจะได้รูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการสร้างและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับการใช้คําถาม เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดด้านอ่ืน ๆ เช่น การคิดสังเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นต้น หรืออาจจําไป
พัฒนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น 
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การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาเพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

The Development of Contemplative Education-based Instruction  
to Enhance Critical Thinking of Mattayomsuksa 6 Students 

 

คุณัญญา กัญจนา* รศ.ดร.บังอร เสรีรตัน*์*  อ.ทวีศักดิ์ จงประดับเกยีรต*ิ* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในวิจัย ได้แก่ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบ ซึ่งมี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 ขั้นเสริมสร้าง ขั้นที่ 2 ข้ันส่งเสริม ขั้นที่ 3 ข้ันสาระ ขั้นที่ 4 ข้ันสรุป และขั้นท่ี 5 ข้ันสะท้อน
แนวความคิด  และ 4) ผลที่ผู้เรียนจะไดร้ับจากการเรยีนรูต้ามรปูแบบ 
 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 ค าส าคัญ:  รูปแบบการสอน จิตตปัญญาศึกษา การคิดวิเคราะห ์ 
 

Abstract 
  

 The purposes of this research were: 1) to develop contemplative education-based instruction to 
enhance critical thinking of Mattayomsuksa 6 Students and 2) to compare critical thinking of 
Mattayomsuksa 6 Students between before and after using the developed instruction. The sample 
included thirty of Mattayomsuksa 6 students from Isalamwittayalai School. The research instruments 
involved lesson plans and critical thinking test. Data were statistically analyzed in percentage, MEAN, 
standard deviation, and t-test. 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The components of contemplative education-based instruction to enhance critical thinking of 
Mattayomsuksa 6 Students delineated 1) principles, or concepts 2) objectives  3) instructional process, i.e., 
stage 1: reinforcement; stage 2: enhancement; stage 3: contents; stage 4: conclusions and stage 5: 
conceptual reflection and 4) learning outcomes. 
 2) The critical thinking of Mattayomsuksa 6 Students after using the contemplative education-
based instruction was higher than that before the experiment at significance level .01. 
 Key words: Instruction, Contemplative Education, Critical Thinking 
 

บทน า 
 ระบบการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการปฏิรูปการศึกษา ได้เริ่มให้ความสําคัญในการส่งเสริมความคิดให้แก่เด็ก
และเยาวชน  โดยกําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  และกําหนดเป็นมาตรฐานการประกันคุณภาพสถานศึกษาอันจะ
ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพมากขึ้น  การมีความสามารถในการคิดจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์  จะ
ทําให้สามารถแก้ปัญหา  รวมทั้งสามารถเลือกตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล  ในยุคข่าวสารและเทคโนโลยีในปัจจุบัน
ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  มีการแข่งขัน  การปูพื้นฐานการคิดและส่งเสริมการคิดให้แก่เด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่
สําคัญอย่างยิ่ง  การได้รับการพัฒนาการคิดตั้งแต่เยาว์วัยจะช่วยพัฒนาการคิดให้ก้าวหน้า  ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบแหลม  เป็น
คนรอบคอบ  ตัดสินใจได้ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ดี  เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่าง
เป็นสุข   
 สําหรับการคิดวิเคราะห์  (Analytical Thinking) นั้น เป็นการคิดที่มีความสลับซับซ้อนสูง ต้องอาศัยพื้นฐานด้าน
ทักษะการคิดหลายๆ  ด้านเข้ามาผสมผสานกัน ดังนั้นการคิดแบบนี้จึงมีขั้นตอนและความแยบยล  เมื่อคิดได้แล้วก็จะทําให้พบ
แนวทางแก้ปัญหาหรือคําตอบหรือข้อสรุปของความคิดในแต่ละครั้ง ซึ่งพอจะกล่าวได้ว่าการคิดวิเคราะห์เป็นความสามารถของ
การคิด ในการจําแนกแยกแยะข้อมูล องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย เพื่อค้นหาความจริง  ความสําคัญ  ความ
เป็นแก่นแท้ในองค์ประกอบหรือหลักฐานของเรื่องนั้น ๆ  รวมทั้งความสามารถในการหาความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของ
สิ่งต่าง ๆ  ว่าเกี่ยวพันกันอย่างไร อาศัยหลักการใด เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้น จนได้ความคิดที่นําไปสู่การสรุป 
การประยุกต์ใช้ การทํานายหรือคาดการณ์สิ่งต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยํา  จน เกิดผลในทางปฏิบัติได้เป็นอย่างเป็นผลดีการคิด
วิเคราะห์จึงเป็นการคิดที่สําคัญต่อการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต และเป็นแก่นแท้ของศักยภาพของสมองและสติปัญญาของ
มนุษย์ไม่น้อยไปกว่ากระบวนการคิดแบบอ่ืน ๆ ซึ่งโรงเรียนในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกาและยุโรป จะจัดให้มีการ
สอนที่เน้นการคิดในโรงเรียนซึ่งการคิดวิเคราะห์นี้ ถือเป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในโลก
ปัจจุบันผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์มาก ก็มักจะมีความสามารถด้านอื่น  ๆ  เหนือกว่าบุคคลอื่น ๆ ทั้งทางด้าน
สติปัญญาและการดําเนินชีวิตด้วย ซึ่งเป็นทักษะที่ทุกคนฝึกฝนได้  เรียนรู้ได้  และการคิดวิเคราะห์ยังเป็นพื้นฐานของการคิดทั้ง
มวล  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอวิธีการเรียนรู้ไว้ เช่น 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหา เป็นต้น โดยทิศ
นา แขมมณี (2544, น. 15–16) ได้กล่าวถึง การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดว่าประกอบด้วย สอนด้วยการตั้งคําถาม 
ทั้งคําถามเดียวและคําถามแบบชุด สอนโดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) ฝึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเรียนรู้
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แบบปรึกษาหารือบันทึกการเรียนรู้ บันทึกข้อสงสัย ความรู้สึกส่วนตัว ความคิดที่เปลี่ยนไป การถามตนเอง ในการวางแผนจัด
ระเบียบคิดไตร่ตรองในเรื่องการเรียนรู้ของตนเอง การประเมินตนเอง เพื่อประเมินความคิด และความรู้สึกของตนเอง  ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดของผู้เรียนนั้น ผู้สอนจะต้องรู้และพัฒนาผู้เรียนในเรื่องทักษะการคิด
ไตร่ตรองและโครงสร้างกระบวนการคิดให้เกิดในตัวผู้เรียน สิ่งสําคัญคือผู้สอนต้องมีความเช่ือมั่นในความรับผิดชอบของผู้เรียน
ในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองและเกิดความมั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของผู้เรียนจะก่อให้เกิดความเพลิดเพลินเห็นคุณค่าในการ
เรียนรู้ เป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะจัดสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนให้เป็นช้ันเรียนที่ส่งเสริม กระตุ้นผู้เรียนให้ทํางานอย่างอิสระ
และร่วมกันทํางานทุกคน จัดวางรูปแบบการคิดและยุทธศาสตร์การคิดให้เหมาะสม 
 จิตตปัญญาศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวมนุษย์ทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่นําไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงภายใน (Transformative Learning) ที่ผู้เรียนเฝูามองความเปลี่ยนแปลงภายในของตนเอง  อันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ที่มีต่อโลกภายนอกโดยอาศัยจิตตปัญญาเป็นเครื่องมือ ซึ่งการพยายามฝึกหัดขัดเกลาตนเอง  นําไปสู่ความเข้าใจ
ต่อธรรมชาติของสรรพสิ่ง มองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างตนเองและสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างไม่แยกส่วน เกิดความเข้าใจว่าการ
เรียนรู้ การงานและการดําเนินชีวิต เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้เน้นที่วิชาเป็นตัวตั้ง แต่เน้นวิถีชีวิตร่วมกันเป็นตัวตั้งเพื่อความรู้แจ้ง 
คือการศึกษาจากการดูจิตของตนเองแล้วเกิดปัญญาเกิดการคิดเปน็คือใช้เหตุผลวิเคราะห์สงัเคราะห์ให้สิง่ที่รับรู้กลายเป็นความรู้
ที่คมชัดลึกยิ่งขึ้น  โดยมุ่งสร้างระบบการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเสพมากกว่าการสร้างสู่การเรียนรู้ที่ ยกระดับ
จิตตปัญญาเพื่อเป็นพ้ืนฐานให้มนุษย์พัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนเองในการเรียนวิชาความรู้และความจริงภายในตนเองควบคู่
กันไป  และให้กําลังใจกัน การมีไมตรีเห็นอกเหน็ใจกัน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ว่ามนุษย์ทั้งผองล้วนเป็นพ่ีน้องกัน อยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุข จิตตปัญญาศึกษา มีเปูาหมายคือเพื่อพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเอง ในองค์กรและ
ในสังคม โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยหลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (Contemplation) หลักความรักความเมตตา 
(Compassion) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (Connection) หลักการเผชิญหน้ากับความจริง (Confronting) หลักความต่อเนื่อง 
(Continuity) หลักความมุ่งมั่น (Commitment) หลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community) หลักความเป็นสากล (Neutral) 
หลักความเป็นวิชาการ (Academic) หลักการเรียนรู้แบบบูรณาการและผสานสรรพศาสตร์ (Integrative & Transdisciplinory 
Learning)  เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แบ่งแยกศาสตร์สาขาต่างๆ ออกจากกัน โดยเช่ือที่ว่าศาสตร์สาขาต่างๆ แท้จริงแล้วมีจุดเริ่มต้น
เหมือนกัน  หลักการประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย (Applied) หลักการมีปัญญาแห่งตน (Original Wisdom) และหลักการเรียนรู้
แบบองค์รวม (Holistic) ดังนั้นแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาจึงเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านในอย่างแท้จริง  เพื่อให้
เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ โดยปราศจากอคติ  เกิดความรัก ความเมตตา  อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ  มีจิตสํานึก
ต่อส่วนรวม และสามารถเช่ือมโยงศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมบูรณ์   
 จากสภาพปัญหา และความสําคัญของการคิดวิเคราะห์ข้างต้น รวมถึงแนวความคิดเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวผู้เรียนของแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาดังที่กล่าวมา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการ
สอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
คาดการณ์ว่ารูปแบบการสอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น  ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น สังคมเป็นนักเรียนที่มีการพัฒนารอบด้านอย่าง
แท้จริง พร้อมเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุขต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ดังนี ้

ตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและบริบทของการจัดการศึกษา 
2. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อกําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอน  
3. สร้างรูปแบบการสอน   
ตอนที ่2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับรูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน 
ผู้วิจัยดําเนินการทดลองใช้รูปแบบการสอน โดยนําแผนการจัดการเรยีนรู้ ไปทดลองใช้ในสภาพการณ์จริง เพ่ือ

ประเมินรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 8 ห้อง ของ

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร  
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1 ห้องเรียน 

จํานวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ (Cluster Random Sampling) 
การด าเนินการทดลอง  การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เปน็การจัดแบบมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว โดยจดัให้

มีการทดสอบก่อน –หลังการทดลอง (One – Group Pretest – Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, 
น. 249) 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยทําการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่
ได้รับการสอนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคดิจิตตปัญญาศึกษาที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม
สําเรจ็รูป ซึ่งสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ที 
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สรุปและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับของวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 

 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดคิด
จิตตปัญญาศึกษา ทําให้ได้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 1) หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการประยุกต์ใช้แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง จิตตปัญญาศึกษา กระบวนการเรี ยนรู้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา สืบเนื่องจากเป็น
แนวคิดพื้นฐานมีแนวทางการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและมุ่งให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะด้านการคิด มุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ 2) 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ  การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ ซึ่งมี 5 ขั้น คือ ขั้นที่ 1  ขั้นเสริมสร้าง 
ขั้นที่ 2 ขั้นส่งเสริม ขั้นที่ 3 ขั้นสาระ ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป และขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนแนวความคิด  4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ คือ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความสําคัญ  การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
การคิดวิเคราะห์หลักการ  เมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ  ตามขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบจนครบทุก
ขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยสังเกตจากการแสดงออกในการร่วมกิจกรรม  
ความมีกริยามารยาทที่อ่อนน้อม มีสติกับตัวเองมากขึ้น รับรู้อารมณ์ความรู้สึกแสดงออกถึงความตระหนักรู้ในตนเอง รับฟัง
เพื่อนอย่างใคร่ครวญ กล้าแสดงความความคิดเห็นของตนเอง และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุวิทย์  มูลคํา (2550, น.71) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการสืบค้นความรู้ และการลงมือปฏิบัติจริง จะทําให้
นักเรียนเกิดความรู้อันยั่งยืน สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
เช่นเดียวกับพงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และคณะ (2552) ได้ทําการวิจัยเรื่องการวิจัยเชิงปฏิบัติจิตตปัญญาศึกษา : กรณีศึกษาสอง
ช้ันเรียน ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเครื่องมือนําเอาการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาเข้าไปในช้ันเรียน
ระดับอุดมศึกษา ช้ันเรียนสองช้ันเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเลือกให้เป็นกรณีศึกษาโดย
คณะนักวิจัยมีส่วนร่วมกับอาจารย์จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การวิจัยอาศัยระเบียบวิธีแบบผสมผสาน 
เก็บข้อมูลตามกรอบสามทัศน์ (บุคคลที่หน่ึง สอง และสาม)  ในสามช่วงเวลา (ก่อน ระหว่าง และหลังภาคการศึกษา) ข้อค้นพบ
ทําให้ทราบถึงคุณลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษา คือ ความสอดคล้องกันระหว่างเส้นทาง
การเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดกิจกรรม และการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีหลักคือการอยู่กับปัจจุบันขณะของช้ันเรียน การ
จัดการเรียนการสอนแบบจิตตปัญญาศึกษาดังกล่าวมีส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในผู้เรียน เช่นเดียวกับบังอร 
เสรีรัตน์ (2552) ที่ศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ หลักการ/แนวคิด วัตถุประสงค์   ของรูปแบบ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคสําคัญ ตัวบ่งช้ีการสอน ผลที่ได้รับ และปัจจัยสนับสนุน นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบ   การเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเกิดความเปลีย่นแปลง 3 ด้าน 
คือ การเปลี่ยนแปลงความคิดต่อตนเอง ผู้อื่น การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ และนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ใน
ระดับดีมาก 
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 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและ
หลังเรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ หลังการทดลองความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6  
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 5 ข้ันตอน โดยเริ่มจาก  
 ขั้นที่ 1 ข้ันเสริมสร้าง เป็นข้ันเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเรียนรู้ โดยสร้างบรรยากาศที่
ผ่อนคลายเป็นกันเอง ฝึกให้ผู้เรียนมีสติอยู่เสมอ รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรมีสมาธิ ทํากิจกรรมที่ผ่อนคลาย เช่น ให้นักเรียนนั่งสงบนิ่ง
ในที่ของตน ฟังเพลงบรรเลง 4 – 5 นาทีเพื่อให้นักเรียนมีสติอยู่เสมอ  มีความตั้งใจในการทํากิจกรรม ฝึกให้ผู้เรียนมีสติอยู่เสมอ
มีการตั้งคําถามทบทวนความรู้เดิม กระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จะศึกษา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน โดยผู้สอนเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิพย์สุดา ปรีดาพันธุ์ (2554) ที่กล่าวว่า การเตรียมความ
พร้อมในการเรียน เป็นการเริ่มต้นก่อนสอนแต่ละช่ัวโมง เมื่อนักศึกษามาพร้อมแล้ว ผู้สอนจะให้นักศึกษานั่งสมาธิระลึ กถึงผู้มี
พระคุณต่อนักศึกษาก่อนเรียนทุกช่ัวโมง ๆ ละ 5 นาที เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เช่นเดียวกับ ปิลันธนา ศุภดลและคน
อื่น ๆ (2554) ที่กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียน มีความตั้งใจ สนใจในการเรียน นักเรียนสามารถทํา
กิจกรรม ฝึกสมาธิได้ เช่น กิจกรรมจิตนิ่งยิ่งรู้ เช็คอินบินสู่การเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 2 ขั้นส่งเสริม ผู้สอนจะนําเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน โดยนําเสนอเนื้อหาผ่านสื่อหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ 
เช่น กรณีศึกษา  การเล่าเรื่อง ภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์เป็นต้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาใหม่  มีการพูดคุย
และเปลี่ยนการเรียนรู้ ผ่านการเล่าเรื่องและรบัฟังอย่างลึกซึ้ง  โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันคิด ตั้งคําถามกระตุ้นให้นักเรียน
กล้าแสดงความคิดเห็น ยกตัวอย่างประเด็นท่ีน่าสนใจ จัดสถานการณ์ให้นักเรียนสนใจและอภิปรายร่วมกัน   ซึ่งสอดคล้องกับ
สลักจิต ตรีรณโอภาส (2553)  ท่ีกล่าวว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการจิตตปัญญา ช่วยให้นักศึกษาได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้วยกิจกรรมสุนทรียสนทนา การได้คิดใคร่ครวญ การได้ทบทวนตนเองด้วยสมาธิช่วยให้เกิดสติ ทําให้รู้จักและ
เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ปรับตัวได้ดีขึ้น และเรียนรู้อย่างมีความสุข กิจกรรมการเรียนรู้ที่นักศึกษาช่ืนชอบคือ การพาไปเรียนรู้
นอกห้องเรียน การใช้วีดีโอประกอบการสอนการใช้ศิลปะ การใช้เต้นประกอบเพลง ใช้เสียงดนตรี และกิจกรรมแสดงละคร
ตามลําดับ    
 ขั้นที่ 3  ขั้นสาระ เป็นกิจกรรมการสอนที่ก่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น วิเคราะห์หาคําตอบตามประเด็นคําถามที่ครูผู้สอนกําหนดไว้  ร่วมกันอภิปรายปัญหา มุมมอง คําตอบ พินิจ 
พิเคราะห์ทําการแยกแยะ กระจายสิ่งที่กําหนดให้ออกเป็นส่วนย่อยๆ เช่น ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร  โดยให้ผู้เรียนมี
การแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มย่อย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของวิไล พิพัฒน์มงคลพรและคณะ (2554)  ที่กล่าวว่า 
นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการและกิจกรรมหลายกหลายที่กระตุ้นให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และมีเปูาหมายเพื่อปู
พื้นฐานให้ลึกซึ้งและให้เกิดสํานึกในสิ่งที่เรียน รวมถึงการทบทวนความรู้ด้วยตนเองและการจดบันทึกความคิดเห็นสิ่งที่ได้จาก
การเรียนรู้ในท้ายของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับเกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546 : 97–98) ที่กล่าวว่า เทคนิค
การตั้งคําถามอยู่ในขอบข่าย “5 Ws 1H” เป็นการคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริงคือการตอบคําถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่รู้ของ
ผู้ถาม เมื่อเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้ว อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้นมากข้ึนในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงใหม่ ๆ ความเข้าใจใหม่ ๆ อัน
เป็นประโยชน์ต่อการอธิบาย การประเมินการแก้ปัญหาขอบเขตของคําถามเชิงวิเคราะห์และการตัดสินใจที่รอบคอบมากขึ้น 
 ขั้นที่ 4 ขั้นสรุป เป็นกิจกรรมการสอนที่ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายสรุปด้วยการตีความ  การจําแนกแยกแยะ แล้ว
กลั่นกรองออกเป็นถ้อยคําการแสดงออก หรือข้อเขียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มย่อย  แล้วสรุป
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สาระสําคัญหรือข้อคิดที่ได้จากกลุ่มย่อยเพื่อนําเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปิลันธนา ศุภดลและคนอื่น ๆ 
(2554) ที่กล่าวว่า นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ด้วยตนเอง เช่น กิจกรรมเช็คเอาท์เราทําได้ เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนถาม
ตนเอง และตอบในใจอย่างใคร่ครวญ ว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในช่ัวโมงนี้ เพื่อสร้างพื้นฐานให้ลึกซึ้งและเกิดจิตสํานึกต่อสิ่ง
ที่เรียนรู้โดยการแสดง ความคิดเห็นและจดบันทึกในรูปแผนผังความคิด และแนวคิดของจุมพล พลูภัทรชีวิน (2552) ที่สรุปว่า 
จิตตปัญญาศึกษาเน้นให้ความสําคัญการพัฒนาความตระหนักรู้และการเรียนรู้มิติด้านใน (อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด) ของ
ตนเอง 
 ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนแนวความคิด ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน  ได้นําเสนอแนวคิด ตามเนื้อหาสาระสําคัญ
หรือข้อคิดที่ผ่านการใคร่ครวญมาแล้ว  เช่น คําพูดสั้น ๆ วาทะที่น่าสนใจ การเขียนข้อความสั้น ๆ  การเขียนสรุป  การวาดภาพ  
การแสดงบทบาทสมมติ การเขียนแผนผังความคิด  และบันทึกความคิดในแบบบันทึกการเรียนรู้  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
รุ่งฟูา กิติญาณุสันต์ (2553) ที่กล่าวว่านิสิตมีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างไตร่ตรอง คิดทบทวนและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ มีมุมมองที่ดีต่อตนเอง ต่อวิชาชีพครู และต่อสังคม มีการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนอยู่ในระดับดีมาก  มีความเช่ือมั่น 
เห็นคุณค่าในตนเองและการทํางาน มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมต่อวิชาชีพครูในด้านบวก มี
ทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีแรงบันดาลใจในการทําหน้าที่ครูที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการมองสังคม และมีแนวคิดที่จะเป็น
ครูที่เสียสละ ทําหน้าที่ของตนเองเพื่อประเทศชาติ กล่าวคือเป็นการเปลี่ยนจิตสํานึกใหม่ของการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
เช่นเดียวกับ ฆนัท ธาตุทอง (2552) ที่กล่าวว่าทักษะทางปัญญาได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการคิดวิเคราะห์มากกว่า
ความสามารถในการแก้ปัญหา  และขั้นการจัดระบบความคิดสู่สมองมีอิทธิพลต่อทักษะการคิดมากที่สุด   
 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 5 ข้ันตอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติจริง เกิดการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ ให้เหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก กล้านําเสนอผลงาน  เข้าใจ
กระบวนการทํางานกลุ่ม สามารถสรุปข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายทําให้นักเรียนมี
ความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีความช่ืนชมและเต็มใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2 ด้าน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้และการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1  ก่อนที่จะนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใช้ ครูผู้สอนควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบ
ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้   
     1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้ความร่วมมือในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อีกทั้งครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน เพราะรูปแบบการสอนในแต่ละ
ขั้นประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายต้องใช้เวลานานกว่าท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
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     1.3  ครูผู้สอนต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในกลุ่มอ่อนควรให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกแก่นักเรียนตลอดเวลา 
     1 .4   ในกระบวนการ เรี ยนรู้  5  ขั้ นตอน ครู ควร เตรี ยมความพร้ อมในการจัดกิ จกรรมการเรี ยน  
การสอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1  ขั้นเสริมสร้าง ครูผู้สอนควรจัดเตรียมพื้นที่ให้เอื้ออํานวยต่อการจัดกิจกรรม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบการจัดกิจกรรม เช่น สื่อวีดิทัศน์  เครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง   
 ขั้นที่ 2  ขั้นส่งเสริม ครูผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่  
และให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดเพิ่มเติม เปิดโอกาสให้นักเรียนพูดคุยและเปลี่ยนการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่องและรับฟังอย่าง
ลึกซึ้ง 
 ขั้นที่ 3  ขั้นสาระ ครูผู้สอนควรตั้งคําถามเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ได้มีการ
วิเคราะห์หาคําตอบ พร้อมทั้งร่วมกันอภิปรายปัญหา และวิเคราะห์ถึงเรื่องราวท่ีครูผู้สอนกําลังสอน  
 ขั้นที่ 4  ขั้นสรุป ครูผู้สอนควรเป็นผู้ให้คําปรึกษา และคอยให้คําแนะนํานักเรียนให้สรุปเนื้อหาและสื่อออกมาใน
มุมมองที่นักเรียน  
 ขั้นที่ 5 ขั้นสะท้อนแนวความคิด ในขั้นนี้ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ ได้
เรียนรู้โดยจดสรุปลงในสมุด หรือเขียนคําพูดสั้นๆ  วาทะที่น่าสนใจ  การวาดภาพ  การแสดงบทบาทสมมติ  หรือการเขียน
แผนผังความคิด  เป็นต้น 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
     2.1 ควรนํารูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานต่อไป 
    2.2 ควรนํากระบวนการสอนตามแนวคิดจติตปญัญาศึกษาไปบูรณาการกับวิชาอื่น ๆ  ในทุกระดับชั้น เพื่อศึกษาผล
ของการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาว่าสามารถพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมได้หรือไม่ 
    2.3 ควรมีการศึกษาผลของการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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การพัฒนารูปแบบการสอนเพ่ือส่งเสริมความคงทนในการจ า 
โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 

The Development of Information Processing Theory – Based Instruction  
for Enhancing Retention 

 
คํานึง  คงศรี* ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก** รศ.ดร.บังอร  เสรรีัตน*์* 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลข้อมูล และ 2) เปรียบเทียบความคงทนในการจําก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 33 คน โดยการเลือกแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจําและแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลผล 
ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี / หลักการ / แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน ของ
รูปแบบมี 5 ข้ันตอน คือ ขั้นท่ี 1 ข้ันรู้จัก ขั้นท่ี 2 ข้ันใส่ใจ ขั้นท่ี 3 ข้ันจดจํา ข้ันท่ี 4 ข้ันเข้ารหัส ข้ันท่ี 5 ขั้นย้อนกลับ 4) ผลที่
ผู้เรียนได้รับจากการเรียนตามรูปแบบ 
 2) นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลมีความ
คงทนในการจําหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01 
 ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอน ความคงทนในการจํา ทฤษฎกีระบวนการทางสมอง 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to develop the information processing theory-based 
instruction for enhancing retention and 2) to compare the retention between before and after using the 
developedinstruction. The sample included thirty-three prathomsuksa 2/2 students fromBanplongliam 
School under Samutsakorn Administrative Organization in the semester of academic year 2014 obtained 
through cluster random sampling. The research instruments involved information processing theory-based 
lesson plans and retention test. Data were statistically analyzed in Mean, standard deviation, and t-test. 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The information processing theory-based instruction for enhancing retention delineated the 
followings 1) theory / principle /thoughts of model 2) objectives of the model 3) five stages of instruction 
– stage 1 recognition; stage 2 attention; stage 3 retention; stage 4 coding; and stage 5 feedback and 4) 
learning outcome. 
 2) The retention of those who learned through the information processing theory-based 
instruction was higher than that before the experiment at significance level .01. 
 Key words: Development of Instruction, Retention, Information Processing Theory 
 

บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มศักยภาพ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญอยู่ 6 ข้อ โดยข้อที่ 5 กําหนดไว้ว่า เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งโครงสร้างของหลักสูตร ได้กําหนดมาตรฐานในทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ (บูรชัย ศิริมหาสาคร,2550,น.3)  ผลจากการติดตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบ 6 ปี  หลั งการ ประกาศใ ช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยประเมินจากคุณภาพนอกสถานศึกษา 17,562 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 49.1 ของโรงเรียนทั้งหมด พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครูยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ยังมีคุณภาพอยู่ในระดับร้อยละ 
39.2 การจัดกิจกรรมที่กระตุ้นผู้เรียนให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ มีคุณภาพอยู่ระดับ ร้อยละ 
13.5 และครูสามารถนําผลการประเมินมาปรับการเรียนและเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเพียงร้อยละ 21.6 ของ
สถานศึกษาท้ังหมด การประเมินคุณภาพทางด้านผู้เรียนพบว่า ยังมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนระดับต่ํามากในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ
ความสารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณและคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียงร้อยละ 11.1 และการมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพดีเพียงร้อยละ 26.5 ของ
สถานศึกษาทั้งหมด ส่วนผลการประเมินของผู้ตรวจราชการพบว่าโครงสร้างการบริหารการศึกษามนส่วนกลางยังขาดในส่วน
การประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนภูมิภาคพบว่าผู้แทนกระทรวงในจังหวัดยังไม่ชัดเจน การกระจายอํานาจไม่
เป็นไปตามกฎหมาย ที่สําคัญครูจํานวนมากยังสอนแบบเดิมขาดความรู้ในเนื้อหาวิชาและทักษะการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะครูในโรงเรียนขนาดเล็กขาดโอกาสพัฒนามาก เพราะไม่สามารถท้ิงห้องเรียนได้ การติดตามผลยังไม่เข้มแข็ง ไม่ได้ถูก
นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา  ปัญหาการศึกษาของเด็กไทย 1,000,000 คน จะพบว่าเด็กมีปัญหาทางการเรี ยนรู้
จํานวน 1,000,000 คน ส่วนใหญ่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียนจํานวน 80 % ของเด็กที่มีความบกพร่อง ทางการ
เรียนรู้ประมาณ 800,000 คนจากท่ัวประเทศ ทําให้เกิดมาตรการแก้ปัญหานี้จากหลายฝุาย แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาไดอ้ย่าง
แท้จริงและจากท่ีกล่าวมานี้ทําให้รู้ว่าเด็กไทยมีปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก (มหาวิทยาลัยบูรพา,2553) 
 สําหรับทฤษฎีการจํา ชัยพร วิชชาวุธ (2541,น.71-72) ได้กล่าวถึงทฤษฎีการจําที่เรียกว่า ทฤษฎีการจํากระบวนการ 
ซึ่งเป็นทฤษฎีความจําเพื่ออธิบายกระบวนการต่างๆ ใน STM (Short-Term Memory) และ LTM (Long-Term Memory) ไว้
ดังนี้ STM เป็นความจําชั่วคราว สิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ใน STM ต้องได้รับการทบทวนตลอดเวลา มิฉะนั้นความจําสิ่งนั้นจะสลายไป
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อย่างรวดเร็ว ในการทบทวนนั้นเรามาสามารถทบทวนสิ่งเร้ามาอยู่ใน STM ดังนั้น จํานวนสิ่งของที่เราจําไม่ได้ใส่ STM จึงมี
จํากัด การทบทวน ปูองกัน ไม่ให้ความจําสลายตัวไปจาก STM ดังนั้นจํานวนสิ่งของของเราที่จําได้ใน STM ในระยะเวลานาน 
สิ่งนั้นก็มาโอกาสฝังตัวอยู่ใน LTM ยิ่งมาก ถ้าเราจําสิ่งใดไว้ได้นาน LTM สิ่งนั้นจะติดอยู่กับความจําตลอดไป การสอนเพื่อการ
จําในการเรียนวันหนึ่งๆ ผู้เรียนต้องเรียนวิชาต่างๆ มากมาย ฉะนั้นการเรียนให้ได้ดีจําเป็นต้องจําให้ได้มากๆ โดยเฉพาะกับ
นักเรียน ซึ่งควรรู้จักใช้วิธีการจําเพื่อนําไปใช้กับการเรียนพรพิไล เลิศวิชา (2552,น.36 -37) ได้กล่าวว่าการจําเกิดจากการที่
สมองได้รับข้อมูลต่างๆ เข้าไป เช่นเมื่อเด็กมองเห็นแมวเปูนครั้งแรกในชีวิต ภาพแมวถูกส่งจากตา เข้าไปเก็บไว้ในสมอง เสียง
แมว ท่าทางเดินของแมว วิธีที่แมวกระโดดไปมา ท้ังหมดนี้ถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ในสมองของเด็กเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ภาพแมวถูก
ส่งจากตาเข้าสู่สมอง และเสียงของแมวถูกส่งจากหูเข้าไปสู่สมองนั้น เซลล์ในสมองจะถูกกระตุ้นให้ทํางานเช่ือมโยงพร้อมกันทั้ง
ส่วนรับภาพและรับเสียง ข้อมูลที่ส่งเข้าไปเป็นภาพ ส่วนรับภาพก็จะทํางาน ส่วนข้อมูลเสียง ส่วนรับเสียงก็จะทํางาน ความ
สนใจ แมวของเด็ก ทําให้ข้อมูลถูกนําไปเก็บไว้ในสมองเป็นอย่างดี คือ มีวงจรเซลล์สมองที่เช่ือมโยงกันเป็นภาพแมวและเสียง
แมว เป็นความจําอยู่ในสมอง เพราะทุกนาทีเด็กมองดุแมวอย่างตั้งอกตั้งใจ เด็กพอใจและอยากเล่นกับแมว ความพอใจที่
กระตุ้นให้สมองเพ่งความสนใจไปกับแมว และสร้างความจําเกี่ยวกับแมวนั้น นักประสาทวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สมองของ
มนุษย์จะรับข้อมูลและจดจําได้ดีเป็นพิเศษ เมื่อได้พบข้อมูลหรือสิ่งที่แปลกใหม่ น่าตื่นเต้นหรือน่ากลัว ส่วนวิทยากร เชียงกุล 
(2547,น.135-136) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาความคงทนในการจํานั้นทําได้หลายวิธีแนวทางหนึ่งก็คือการจัดการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับความจํา สรุปได้ส่า ทุก
อย่างที่ผ่านเข้ามาสู่การรับรู้ สมองมีธรรมชาติที่จะเลือกเรียนรู้และจดจําบางสิ่งที่สมองสนใจ (attention)เป็นสําคัญ ดังนั้น
หลักการของการสอนเด็กก็คือ ต้องหาวิธี กลยุทธ์ต่างๆ ทําให้เกิดความสนใจจริงๆ เสียก่อน 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาวิธีการที่ จะจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และจดจําเกี่ยวกับหลักภาษาและกิจกรรมการเรียนการสอนจะต้องให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนได้ลงมือ
ปฏิบัติได้ฝึกฝน เรียนรู้อย่างสนุกสนานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้หลักภาษาซึ่งเปูนกระบวนการของการจํา สอดคล้องกับ แอท
กินสัน และคณะ (Atkinson, et al.,1997) ได้จําแนกกระบวนการจําออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกเป็นการเข้ารหัส 
(Encoding) เป็นการทํางานของระบบประสาทสัมผัสที่รับข้อมูลเข้ามาจากสิ่งเร้า ซึ้งข้อมูลนั้นอาจจะเป็นภาษา สัญลักษณ์หรือ
เหตุการณ์ และสมองจะแปลความหมายเหล่านั้นจนเกิดความเข้าใจขั้นตอนต่อมาคือการเก็บ (Storage) ข้อมูลดังกล่าวจะถูก
กลไกลทางสมองเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้เป็นการเก็บไว้ในความจําระยะยาว ขั้นตอนสุดท้ายคือการค้นคืน (Retrieval) เป็นการ
ค้นคืนข้อมูลที่เก็บไว้ในความจําระยะยาวมาใช้ เมื ่อต้องการนําข้อมูลความจําบางอ ย่างค้นคืนได้เร็ว เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ แต่บางอย่างจะต้องใช้ความพยายามที่จะระลึกได้ บางครั้งจําเป็นต้องใช้เครื่องช้ีแนะ (Cues) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน ส่งเสรมิความคงทนในการจําโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจําก่อนและหลักการใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน
การประมวลข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
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 ขั้นที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน 
 การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน การศึกษาเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  คุณภาพการศึกษา ผลการปฏิรูปการศึกษา 
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันความสําคัญของการจํา แนวทางในการพัฒนาความคงทนในการจํา การจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้ความสําคัญกับการจํา 
 2. ศึกษาปรัชญา/ทฤษฎี/รูปแบบการสอน  การศึกษาแนวคิดตามปรัชญาพิพัฒนนิยม ปรัชญาสารัตถนิยม ปรัชญา
สัจนิยมวิทยา ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามองค์ประกอบ
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 3. การสร้างรูปแบบการสอน  ในขั้นตอนนี ้ผู้วิจัยได้ดําเนินการจดัทํารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ตาม
ปรัชญาการศึกษา แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยนําองค์ประกอบท่ีได้มาเรียบเรียงสร้างความสัมพันธ์เป็นขั้นตอนจนได้รูปแบบ
การสอนที่พัฒนาขึ้น ดังนี ้
 3.1 การสังเคราะห์ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ ยวข้อง ทําให้ได้กรอบแนวคิดที่นําไปสู้การ
พัฒนารูปแบบการสอน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาความคงทนในการจํา  2) กรอบแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
 3.2 การกําหนดแนวคิดและการสร้างรูปแบบการสอน  ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ส่วน คือ 1) ทฤษฎี/
หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอน  และ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการ
เรียนตามรูปแบบ ซึ่งรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นได้ประยุกต์แนวคิดตามขั้นตอนตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล โดยมี
กระบวนการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน ดังนี ้ 
  1. ขั้นรู้จัก หมายถึง ขั้นที่ครูกระตุ้นเพื่อสร้างความสนใจแก่นักเรียน เพื่อตรวจสอบ และทบทวนความรู้เดิม เป็นการ
เตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนอันจะเกิดขึ้นในกระบวนการต่อไป ครูอาจใช้การสนทนาตั้ง คําถาม ใช้
เทคนิควิธีและสื่อประกอบ เช่น รูปภาพ นิทาน เพลง และเกม เป็นต้น 
  2. ข้ันใส่ใจ หมายถึง ข้ันท่ีครูจัดสิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของนักเรียน เพราะจะช่วยใหผู้้เรยีนใส่
ใจและรับรู้สิ่งนั้นและสามารถเก็บรวบรวมข้อมลูได้มากท่ีสดุ 
  3. ขั้นจดจํา หมายถึง ขั้นที่วิเคราะห์ข้อมูลความรู้โดยใช่เทคนิควิธีต่างๆ เช่น การอ่านซ้ํากันหลาย ๆ ครั้ง หรือการ
จัดสิ่งที่จําให้เป็นหมวดหมู่ เป็นต้น 
  4. ข้ันเข้ารหัส หมายถึง ข้ันท่ีทดสอบความคงทนในการจําข้างต้น โดยผู้เรียนจะให้ความรู้และประสบการณเ์ดิม
เป็นฐานในการอธิบายความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ 
  5. ขั้นย้อนกลับ หมายถึง ขั้นสรุปคําตอบ รวบรวมประเด็นสําคัญ และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวัน 
 3.3 ร่างรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจาํโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล ให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง นํามาปรับปรุงแก้ไข 
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 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยดําเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังน้ี 
 1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา 
โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล แต่ละแผนมีองค์ประกอบ ได้แก่ สาระสําคัญ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ/อุปกรณ์/แหล่งการเรียนรู้/เอกสารประกอบก ารเรียน การวัดผล
ประเมินผล เกณฑ์ในการวัดผลและประเมินผล โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้  
 1.1 ศึกษารายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรกลุม่สาระภาษาไทย หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (กรมวิชาการ,2552) และศกึษาจุดมุ่งหมายของหลักสตูร ขอบข่ายของสาระวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันท่ี 1 สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
 1.2 คัดเลือกเนื้อหาบทเรียนสาระภาษาไทย เรื่อง หลักภาษาไทย โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นนํา
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มาเสนอต่อประธานกรรมการและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ และนําไปปรับปรุง
แก้ไข ซึ่งมี 2 ระยะดังนี ้
  1) นําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจจํานวน 3 ท่าน โดยผู้เช่ียวชาญจะตรวจสอบความเป็นไปได้ใน
เชิงทฤษฎี โดยคณะผู้เชี่ยวชาญจะประเมินความสอดคล้องภายในระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องที่มีค่า
อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ 
สามารถนําไปใช้ในการวิจัยได้ความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติการโดยการนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริงในลักษณะของการวิจัยเชิงทดลอง 
  2) นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 
คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนํารูปแบบการสอนไปใช้ในสถานการณ์จริง  
 2. การสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการจ า มีขั้นตอนการดาํเนินการดังนี ้
  2.1 วิเคราะห์หลักสูตร และกําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ คือ เพื่อวัดความคงทนในการจํากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงช้ันที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โดยคัดเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการสร้างแบบทดสอบ คือ หลักภาษา 
เรื่องสระเปลี่ยนรูป (สระเอะมีตัวสะกด) เรื่องสระลดรูป (สระอัวมีตัวสะกด)  
  2.2 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
  2.3 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา ช่วงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ชนิดปรนัย 40 ข้อ   
3 ตัวเลือก 
  2.4 เสนอแบบทดสอบ ให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรู้นั้นมีความเหมาะสมและมีความสอดคล้อง
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ สามารถนําไปใช้ในการวิจัยได้ความเป็นไปได้ 
  2.5 นําแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 
คน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลา ค่าอํานาจจําแนก (r) ค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบ และหาความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ โดยใช้การคํานวณตามสูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) โดยทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่ม
หนึ่งที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบครั้งแรก จํานวน 40 คน  
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 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 การนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการโดยนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริงซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดสํานักงานองค์การบริหาร
ราชการส่วนจังหวัด อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 105 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สังกัดสํานักงานองค์การ
บริหารราชการส่วนจังหวัด อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 1 ห้องเรียน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบ
แบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรยีนรู้ตามรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสรมิความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
ทางสมองในการประมวลข้อมลู จาํนวน 4 แผน 
  2.2 แบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา จํานวน 40 ข้อ 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 

  3.1 รูปแบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One group time series design)  
 3.2 การดําเนินการทดลอง โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ตามขั้นตอนเริ่มจากการ

ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา จากนั้นดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนที่
พัฒนาขึ้นใช้ระยะเวลาในการสอน 12 สัปดาห์ๆ ละ 1 คาบๆ ละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 หลังจากดําเนินการทดลองแล้ว ทําการทดสอบนักเรียนหลังเรียนอีก 3 ครั้ง โดยใช้แบบทดสอบวัดความคงทน
ในการจําชุดเดียวกัน และเว้นระยะเวลาการทดสอบแต่ละครั้งห่างกัน 14 วัน นําคะแนนที่ไ ด้จากการทดสอบบันทึกเพื่อ
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เรียน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ผลการพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลด้วย
การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่า รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา   ประกอบด้วย 1) 
ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ 3) กระบวนการ
เรียนการสอนตามรูปแบบ ซึ่งมี 5 ข้ันตอน คือ ขั้นรู้จัก ขั้นใส่ใจ ขั้นจดจํา ขั้นเข้ารหัสและขั้นย้อนกลับ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ
จาการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
 ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้รูปแบบ 
 การทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวล
ข้อมูล ดําเนินการโดยนําการจัดกระบวนการเรียนการสอน ท่ีสร้างขึ้นไปใช้จัดกิจกรรมการสอนสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2  โดยการเปรียบเทียบความคงทนในการจําของนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการสอนก่อนและหลัง สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กัน (t-test for 
dependent samples) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่ 2, 3 และ 4  
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการจําก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอน ครั้งท่ี 1 
 

ความคงทนในการจ า n 
ก่อนเรียน (T1) หลังเรียน 1 (T2) 

t 
 S.D.  SD. 

ความคงทนในการจ า 33 24.73 5.66 28.91 8.41 8.14** 
 

** มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าความคงทนในการจําจากการใช้รูปแบบในการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้

ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการจํา ( ) เท่ากับ 24.73 

และหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความคงทนในการจํา ( ) เท่ากับ 28.91 โดยหลังเรียนครั้งที่ 1 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และหลังเรียนครั้งที่ 1 (T2) มีความคงทนในการจําสูงกว่าก่อนเรียน (T1) 

ตารางที่ 3 ผลการเปรยีบเทียบความคงทนในการจําก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอน ครั้งท่ี 2 
 

ความคงทนในการจ า n 
หลังเรียน (T2) หลังเรียน 1 (T3) 

t 
 S.D.  SD. 

ความคงทนในการจ า 33 28.91 8.14 31.00 5.06 11.35** 
 

** มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ความคงทนในการจําโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจําโดยใช้ทฤษฎี

กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล หลังเรียนครั้งที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ย ( )เท่ากับ 28.91 และหลังเรียนครั้งที่ 2 

คะแนนความคงทนในการจําของนักเรียนมีค่าคะแนนเฉลีย่ ( ) เท่ากับ 31.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 5.06 
หลังเรียนครั้งท่ี 2 สูงกว่าหลังเรียนครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังเรียนครั้งที่ 2 (T3) มีความคงทนใน
การจําสูงกว่าหลังเรียนครั้งท่ี 1 (T2) 
 

ตารางที่  4 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการจําก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอน ครั้งท่ี 3 
 

ความคงทนในการจ า n 
หลังเรียน (T2) หลังเรียน 1 (T4) 

t 
 S.D.  SD. 

ความคงทนในการจ า 33 28.91 8.14 32.97 4.94 14.88** 
 

** มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคงทนในการจําโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎี

กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล หลังเรียนครั้งที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 28.91 และหลังครั้งที่ 3 มีความ

คงทนในการจํามีค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 32.97 หลังเรียน ครั้งที่ 3 สูงกว่าหลังเรียนครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยหลังเรียนครั้งท่ี 3 (T4) มีความคงทนในการจําสูงกว่าหลังเรียนครั้งท่ี 1 (T2) 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองใน

การประมวลข้อมูล มีประเด็นอภิปราย 2 ด้าน คือ 1) ผลการพัฒนารูปแบบการสอน 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล หลักสูตรการเรียนรู้ภาษาไทย ทําให้ได้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจําเป็นแนวทางหนึ่ง
สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา เมื่อผู้เรียนได้เรียนรูแ้ละปฏิบัตกิิจกรรมต่างๆ ตามขั้นตอนกระบวนการ
ของรูปแบบ ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 5 ขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นรู้จัก ขั้นใส่ใจ ขั้นจดจํา ขั้นเข้ารหัส และขั้นย้อนกลับ เมื่อผู้เรียน
เรียนจนครบทุกข้ันตอนแล้วผู้เรียนจะมีความคงทนในการจําที่แตกต่างไปจากเดิม ใช่ประโยชน์ได้อย่างเหมะสมผ่านการเรียนรู้
และลงมือปฏิบัติอย่างเป็น ขั้นตอน รูปแบบสอดคล้องกับ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543,น.105-110) กล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า 
เป็นทฤษฎีที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ โดยให้ความสนใจเกี่ยวกับการทํางานของสมองมนุษย์
มีความคล้ายคลึงกับการทํางานของคอมพิวเตอร์ หลักการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีนี้ คือ การนําเสนอสิ่งเร้าที่ผู้เรียนรู้จัก
หรือมีขอ้มูลอยู่จะสามารถช่วยให้ผู้เรียนหันมาใส่ใจและรับรู้สิ่งนั้น จัดสิ่งเร้าในการเรียนรู้ให้ตรงกับความสนใจของผู้เรียน สอน
ให้ฝึกการจําโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย หากต้องการให้ผู้เรียนจดจําเนื้อหาสาระใดๆ ได้เป็นเวลานาน สาระนั้นจะต้องได้รับการ
เข้ารหัส (encoding)เพื่อนําไปเข้าหน่วยความจําระยะยาว วิธีการเข้ารหัสสามารถทําได้หลายวิธี เช่น การท่องจําซ้ําๆ การ
ทบทวน หรือการใช้กระบวนการขยายความคิด 
 2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการจํา หลั งสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญสถิติที่ระดับ .01 สืบ
เนื่องมาจากการจักกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งรูปแบบกิจกรรมที่เน้นกระบวนการเรียนการสอสนที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเรียงลําดับจ ากสิ่งที่ง่าย
เหมาะสมกับพัฒนาความสามารถของเด็กสู่สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้น จากสิ่งท่ีอยู่ใกล้ตัวสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัวและการเปิดโอกาสให้เด็กได้
ลงมือปฏิบัติได้เล่น ได้ร้อง ได้ฝัง ได้อ่าน และได้เขียน ทําให้เด็กมีสมาธิในการเรียนได้เร็วขึ้น สิ่งเหล่านี้ทําให้เด็กค่อยๆ ซึมซับ
ความเข้าใจของเนื้อหาแต่ละกิจกรรม เมื่อถึงคราวที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองจะมีความคงทนในการจํามากยิ่งขึ้น ซึ่งถือ
เป็นจุดประสงค์หลักของกิจกรรมตามทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ ราตรีพิชัยพงค์ 
(2552,น.62) กล่าวว่าความคงทนในการจํามีความสําคัญอย่างมากในการเรียนการสอนโดยเฉพาะความจะระยะยาว เพื่อใช้เป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ทําให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เพราะฉะนั้น จึงจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดความคงทนในการจําระยะยาว
ในการเรียนรู้แก่นักเรียน ทําได้โดยใช้วิธีสอนที่น่าสนใจ การใช้อุปกรณ์การสอนที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความประทับใจ จัด
บทเรียนให้มีความหมาย มีระเบียบ เป็นหมวดหมู่ พยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เพื่อช่วยให้นักเรียนจดจําบทเรียนได้ง่ายและ
นานขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความคงทนในการจําระยะยาวให้มีมากขึ้น ส่วนการจัดสถานการณ์ช่วยในการเรียนรู้ ได้แก่ การจัด
สถานการณ์ให้นักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ และคงไว้ซึ่งประสบการณ์หรือมีความรู้ใน
ช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นความคงทนในการเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถนําประสบการณ์ที่จําได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะด้านการน ารูปแบบการสอนไปใช ้
  1.1 ก่อนท่ีจะนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสรมิความคงทนในการจําโดยใช้ทฤษฎีกระบวรการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูลไปใช้ ครูผูส้อนควรศึกษาขั้นตอนการสอนของรูปแบบให้เข้าใจชัดเจน คือ  1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดของ
รูปแบบ  2) ศึกษาวัตถุประสงค์ของรูปแบบ 3) ศึกษากระบวนการเรยีนการสอนของรูปแบบ 
  1.2 ในการสอนครั้งแรกเนื่องจากเป็นวิธีการสอนรูปแบบใหม่นักเรียนยังไม่เข้าใจกับกิจกรรมและการทํา
แบบทดสอบต่างๆ ครูผู้สอนเป็นผู้มีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
เกิดความคงทนในการจําออกมาอย่างเต็มที่ โดยครูผู้สอนต้องเป็นผู้สร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความเป็นกันเอง 
สนุกสนาน ไม่เน้นถูกผิดแต่คํานึงถึงนักเรียนเป็นสาํคัญ ให้นักเรียนทุกคนได้มสี่วนร่วมกับกิจกรรมตามความสมัครใจ คือ 1) เน้น
นักเรียนเป็นสําคัญ ครูเป็นแค่ผู้ช้ีแนะแนวทาง 2) จัดกิจกรรมที่สนุก หลากหลาย เน้นปฏิบัติซ้ํา ๆ มีสื่อการสอนแปลกใหม่ 3) มี
การเสริมแรง ให้กําลังใจเสมอ 
  1.3 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลข้อมูล สิ่งที่ควรคํานึงคือการแนะนํากฎ กติกา และมีการปฏิบัติตัวอย่างให้ดูก่อน จะทําให้นักเรียนเกิดความเข้าใจที่
ตรงกันและสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเหมาะสม คือ 1) ร้องเพลงให้นักเรียนฟังก่อน แล้วให้นักเรียนร้องตาม และร้องจน
คล้อง 2) ยกตัวอย่างการเขียนแผนผังความคิด การทําหนังสือเล่มเล็ก การทําภาพ Pop-up รวมถึงการทําใบงาน  
  1.4 ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นความคงทนในการจํา ให้ปฏิบัติเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 ผู้ที่สนใจต้องการนํารูปแบบการเรียนการสอนเน้นความคงทนในการจําไปใช้ต้องศึกษาให้รอบคอบว่า ก่อน
สอนต้องเตรียมการอย่างไร ระหว่างสอนต้องสอนตามขั้นตอนอย่างไร เสร็จสิ้นการสอนแต่ละครั้งต้องทําอย่างไร 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการนํากิจกรรม เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจํา โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการทางสมอง
ในการประมวลข้อมูลตามแนวคิดของคลอสเมียร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับที่แตกต่างกันออกไปหรือนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับอายุ ความสามารถและพัฒนาการของนักเรียนในกลุ่มนั้น ๆ  
  2.2 ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรุ้ในวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความคงทนในการจําโดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูลตามแนวคิดของคลอสเมียร์ ที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตสาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  2.3 ควรศึกษาวิจัยรูปแบบด้านอื่นๆ เช่นรูปแบบการเรียนการสอนเน้นความจํา รูปแบบการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain-based Learning) ที่ส่งผลเกี่ยวข้องกับความคงทนในการจํา ให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าของภาษาไทย   
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้ 
แบบโมเดลซปิปาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
The Development of Instruction Model by Using the Constructivist and  
CIPPA-based Instruction Model for Developing Critical Thinking Ability  

of Prathomsuksa 6 Students. 
 
อมรา  สิทธิคํา*  ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก**  รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์** 

 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบ
โมเดลซิปปา เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
การดําเนินการวิจัย คือ1) การพัฒนารูปแบบการสอน 2) การพัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 3) การทดลองใช้รูปแบบการสอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนวัดทองเพลง สํานักงานเขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 จํานวน 43 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทแีละการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี/

หลักการ/แนวคิดของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน 
4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 

2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้
แบบโมเดลซิปปา มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were: 1)  to develop constructivism-based instruction with CIPPA 
Model to enhance critical thinking for Prathomsuksa 6 students and  2) to compare critical thinking of 
Prathomsuksa 6 students between before and after learning through the developed instruction. The 
sample included forty-three Prathomsuksa 6 students from Watthongpleng School obtained through 
cluster random sampling. The research instruments involved 1) lesson plans and 2) test of critical thinking. 
Data were statistically analyzed in MEAN, standard deviation and t-test. 
 The findings revealed as follows. 
 1) The components of constructivism-based instruction with CIPPA Model to enhance critical 
thinking for Prathomsuksa 6 students delineated 1) theory/principle/concept 2) learning objectives 3) 
learning activities and 4) learning outcomes. 
  2) The critical thinking of Prathomsuksa 6 students after learning through the constructivism-based 
instruction with CIPPA Model was higher than that before the experiment at significance level .01. 

Key words: Instruction Model, Critical Thinking 
 

บทน า 
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีจุดเน้นสําคัญเพื่อพัฒนาการคิด เพราะการคิดได้คล่อง คิดได้หลากหลาย คิดได้ละเอียด 

และคิดได้ชัดเจน เป็นการคิดขั้นพื้นฐาน ซึ่งผู้เรียนสามารถคิดในขั้นสูงขึ้นไปได้ ทั้งคิดได้กว้าง คิดได้ลึกซึ้ง คิดได้ไกล คิดได้ถู ก
ทาง และคิดอย่างมีเหตุผลมากขึ้น การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546, น.8) ผู้เรียนต้องมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551, น.6) 
สําหรับการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีเปูาหมายเพื่อให้ได้ความคิดที่ผ่านการพิจารณาถึงข้อมูล หลักฐานและเหตุผลมา
อยา่งรอบคอบ ซึ่งความคิดที่ได้จะสามารถนําไปใช้อย่างกว้างขวางในทุกๆ สถานการณ์ เช่น นําไปใช้ในการตัดสินใจ นําไปใช้ใน
การแก้ปัญหา นําไปปฏิบัติ เป็นต้น เพราะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นพื้นฐานของการคิดทั้งปวง (ชลลดา ลิขสิทธิ์, 2548, น.2) 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผล โดยการพิจารณาไตร่ตรอง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินเกี่ยวกับข้อมูลหรือสภาพการณ์ที่ปรากฏ โดยอาศัยความรู้ ความคิด และ
ประสบการณ์ของตนเองประกอบการคิดนั้น สกินเนอร์ (Skinner, 1976) กล่าวว่า แนวทางที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คือ ผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้ลงมือทํากิจกรรมโดยได้รับจากประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากของจริง ใช้สื่อที่เป็น
รูปธรรม จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้สมองในการคิด อีกทั้งจัดให้มีการเรียนหรือทํากิจกรรมเป็นกลุ่มหรือเป็นคู่ให้ ผู้เรียน
แสดงความคิดออกมาให้ผู้อื่นรู้ เป็นการฝึกฝนให้เขากล้าแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตาม ทําให้ตนเองและผู้อื่นได้รู้
หรือทราบความคิด และมองเห็นข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการคิดเหล่านั้นอย่างไร มีการข้ามขั้นตอนของกระบวนการคิด
ไปหรือไม่ เพราะความสําคัญของการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ท่ีขั้นตอนหรือกระบวนการคิด 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 376 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist Theory) เน้นบทบาทให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง จากกระบวนการพัฒนาโครงสร้างความรู้ภายในตัวบุคคลและ
การรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว โดยอาศัยความรู้เดิม ความรู้ใหม่ และกระบวนการทางสติปัญญา (เยาวพา เดชะคุปต์ , 2542, น.86) 
ยีน เพียเจต์ (Jean Piaget, 1997) เชื่อว่า การกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา ผู้เรียนต้องพยายามปรับโครงสร้าง
ทางปัญญาให้เข้าสู่สภาวะสมดุลหรือสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ โดยผู้สอนทําหน้าที่เพียงผู้สนับสนุนการเรียนรู้และ
อํานวยความสะดวก มิใช่ช้ีนําให้ปฏิบัติตาม แต่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสังเกตสิ่งรอบตัวด้วยความอยากรู้อยากเห็น เป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยตนเอง จากการเช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่พบจาก
สถานการณ์ที่กําหนดให้ โดยมีการระบุปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลอง และการสรุปผล ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน เกิดเป็น
การเรียนรู้ที่มีความหมาย ผู้เรียนให้ความสนใจและเห็นความสําคัญของสิ่งที่เรียนมากขึ้น (ศุจิกา เพชรล้วน, 2554, น.2-3) 

การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการดํารงชีวิต 
เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน 
เน้นฝึกฝนกระบวนการคิด กระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม มีความสนุกสนานในการเรียน จนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง (อดิศร ศิริ, 2543) และนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยรูปแบบการสอนตามหลักโมเดล
ซิปปาได้จาก 1) การให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Construct) แสวงหาข้อมูล ทําความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ แปล
ความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปข้อความรู้2) การที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction)แลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  3) การให้ผู้ เรียนมีบทบาทและมี ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ให้มากที่สุด 
(Participation)ทําให้มีความจําได้ดี 4) ผู้เรียนได้เรียนรูก้ระบวนการและเกิดผลงาน (Process Product)ร่วมกันสรุปในกลุ่ม ส่ง
ตัวแทนสรุปในห้อง ผู้สอนสรุปรวม  5) การให้ผู้เรียนได้นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน (Application) (กาญจนา ไชยพันธุ์, 
2543, น.7) การจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา จึงให้ความสําคัญกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ (วัฒนาพร ระงับทุกข์, 2542, น.2)  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับโมเดลซิปปา เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เน้นการพัฒนาความคิดของผู้เรียนให้เกิดขึ้น 
และตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยจะทําให้เกิดผลดีกับผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทา งการเรียนและ
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลังการ

จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
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ขอบเขตของการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดทองเพลง สํานักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 43 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย คือ เนื้อหาวิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอิงตามเกณฑ์หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา 
ตัวแปรตาม คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การพัฒนารูปแบบการสอน ผู้วิจยัดําเนินการดังนี้  
1.1 กําหนดองค์ประกอบของรูปแบบการสอนศึกษาข้อมูล ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนารูปแบบการสอนต่าง ๆ  
1.2 การสร้างรูปแบบการสอน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของ

รูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ และผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ  
1.3 การสร้างเอกสารประกอบรูปแบบการสอนเช่น คู่มือการใช้รูปแบบการสอน 
1.4 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการสอนโดยผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพขององค์ประกอบการนําเสนอ

รูปแบบการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
1.5 การแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการสอน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ จํานวน 5 แผน โดยผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพ ได้ค่าความเหมาะสมของแผนการ

จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  
2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ 

ครอบคลุมความสามารถ 5 ด้าน หาคุณภาพค่าความยาก (p) เท่ากับ .30-.70 ค่าอํานาจจําแนก (r) เท่ากับ .20-.47และ
ค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.75 

3. การทดลองใช้รูปแบบการสอน ดําเนินการทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ (One-Group Pretest–Posttest Design)  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยนํารูปแบบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย (Means) 

ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส่วนการเปรียบเทียบความสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้งก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความสัมพันธ์กัน (t-test for dependent Samples) 
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สรุปและอภิปรายผล 
1.  ผลการวิจัยครั้งนี้ทําให้ได้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดล

ซิปปา (CIPPA Model)เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ประกอบด้วย  1) ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบการสอน โดยรูปแบบการสอนนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ในขณะที่
ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ ผู้เรียนจะสร้างความรู้ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวกับสถานการณ์นั้นๆ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเขารู้จักสิ่งนั้นด้วยตนเอง และเขาจะต้องจัดกระทํากับข้อมูลใหม่
ด้วยความรู้ที่มีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรู้เดิม จะเกิดความขัดแย้งขึ้นในใจและจะต้องหาทางแก้ไข ด้วย
การคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบด้วยปัญญา โดยกระบวนการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง หลักเหตุผล นํามา
เชื่อมโยงเหตุการณ์ เพื่อการตัดสินใจและสรุปเป็นข้อยุติอย่างสมเหตุสมผล โดยผ่านการทํางานกลุ่มร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการแก้ปัญหา สร้างความเข้าใจภายในกลุ่ม สมาชิกเกิดความรับผิดชอบและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  การหาข้อสรุป
ความคิดเห็นภายในกลุ่ม สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆ 
ในชีวิตประจําวันได้   2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถใน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
โดยให้มีความสามารถในการอ้างอิงหรือสรุปความ มีความสามารถระบุข้อตกลงเบื้องต้น มีความสามารถในการนิรนัยมี
ความสามารถในการตีความ และมีความสามารถประเมินข้ออ้างหรือข้อโต้แย้ง รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งที่เรียน  3) 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบ ขั้นที่ 1 ขั้นนําและทบทวนความรู้เดิม ขั้นที่ 2 ขั้นทําความเข้าใจความรู้ใหม่เช่ือมโยง
ความรู้เดิม ขั้นที่ 3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดและเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้  ขั้นที่ 4 ขั้นแสดงผลงาน  ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปและ
ทบทวน ขั้นที่ 6 ขั้นนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผู้เรียนจะเกิด
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการอ้างอิงหรือสรุปความ ความสามารถในการระบุ
ข้อตกลงเบื้องต้น ความสามารถในการนิรนัย ความสามารถในการตีความ  และความสามารถในการประเมินข้ออ้างหรือข้อ
โต้แย้ง รวมทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เรียนอย่างแท้จริง มีทักษะการสื่อสารและทํางานร่วมกัน  

2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะด้านการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
1. ก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมส่วนของเนื้อหา สื่อการเรียนรู้ ศึกษาองค์ประกอบของ

รูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
2.  การจัดการเรียนรู้ ผู้สอนให้คําปรึกษา ประสานงานให้ผู้เรียนร่วมมือทํากิจกรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกคิดด้วย

ตนเอง และเป็นรายกลุ่ม 
2.1 ขั้นนําและทบทวนความรู้ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนโน้มน้าว สันทนาการถามคําถาม ทบทวนความรู้เดิม 
2.2 ขั้นทําความเข้าใจความรู้ใหม่เช่ือมโยงความรู้เดิม กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาเป็น

รายบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  
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2.3 ขั้นปรับเปลี่ยนความคิดและเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้สอนต้องเน้นย้ํากับผู้เรียนว่า การเลือกวิธีแก้ปัญหา
นั้นๆ ต้องพยายามหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด และเหตุผลต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ 

2.4 ขั้นแสดงผลงาน ผู้สอนต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจน และหรือควรปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นเวลาตามความ
เหมาะสม 

2.5 ขั้นสรุปและทบทวน ผู้สอนสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มมาอภิปรายเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อย 
เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

2.6 ขั้นนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ ผู้สอนอาจยกตัวอย่างสถานการณ์ปัญหาที่ใกล้ตัวผู้เรียนและหลากหลาย เพื่อฝึก
ให้ผู้เรียนได้คิดหลายแง่มุม 

3. ผู้สอนต้องตรวจผลงานและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการดําเนินงานของตน เพื่อนําไปปรับปรุง หรือประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่น ๆ ต่อไป และเพื่อเพิ่มความเข้าใจ และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้สูงข้ึนด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบ

โมเดลซิปปาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างในระดับชั้นอื่นๆ 
2. ควรมีการนํารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเพื่อพัฒนา

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปศึกษาถึงผลในด้านความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อรูปแบบการสอนและเจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน 

3. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ 
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงศึกษาธิการ.  (2546).  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณัฑ์ (ร.ส.พ.). 
__________.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กาญจนา  ไชยพันธ์.  (2543).  หน้าที่ครูยุคปฏิรูป : การวิจัยในชั้นเรียนกับกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง.  

(พิมพ์ครั้งท่ี 2). ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 
ชลลดา  ลิขสิทธิ์.  (2548).  การน าเสนอรูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้หลักการจัดกิจกรรมแบบ 4 MAT เพ่ือ

พัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนิสิตปริญญาบัณฑิตกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  วิทยานิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

เยาวพา  เดชะคุปต์. (2542).  การจัดการศึกษา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แม็ค. 
วัฒนาพร  ระงับทุกข์. (2542).  แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : วัฒนาพร. 
ศุจิกา  เพชรล้วน. (2554). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบใช้
ปัญหาเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 380 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

อดิศร  ศิริ. (2543). การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้โมเดลซิปปา ส าหรับวิชา
ชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Piaget, J.  (1997). The origin of Intelligence in the child.  United States of America: Published in Penguin 
Education. 

Skinner, B.S.  (1976, March).  “Cognitive Development : Pre-requisite Thinking.”  The Clearing House. 49. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 381 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
The Development of Multiple Intelligence-based Instruction to 

Enhance Intellects of the Pre-childhood Students 
 

มะลดิา  เพ็งวงษา* รศ.ดร.บังอร  เสรรีัตน*์* ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวจิัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปญัญาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านสตปิัญญาของเด็กปฐมวัย และ 2) เปรียบเทียบความสามารถดา้นสติปญัญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนตามแนวคดิพหุปญัญา กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ผู้เรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 จํานวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุปัญญา และแบบประเมินความสามารถดา้น
สติปัญญาของเด็กปฐมวยั และสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก ่ค่าร้อยละ คา่เฉลีย่  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าที   
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด และองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับทุกประเด็น ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการสอน 
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการสอน กระบวนการเรียนการสอน และผลที่ผู้เรียนจะไดร้ับจากรูปแบบ 
 2) ความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยหลังการใช้รูปแบบการสอนสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ค าส าคัญ: รูปแบบการสอน  แนวคิดพหุปัญญา เด็กปฐมวยั 
 

Abstract 
  

  The purposes of this research were: 1) to develop multiple intelligence-based instruction to 
enhance intellects of the pre-childhood students and 2) to compare between the intellects of the pre-
childhood students before and after using the developed instruction. The sample included twenty of pre-
childhood students level 2. The research instruments were multiple intelligence-based lesson plan and 
intellectual test for pre-childhood students. Data were statistically analyzed in percentage, MEAN, standard 
deviation, and t-test. 
 

 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The appropriateness of the multiple intelligence-based instruction to enhance intellects of the 
pre-childhood students was found at the highest level. The components were complying to all issues, i.e., 
principles, objectives, learning activities, and learning outcomes. 
 2) The intellects of the pre-childhood students after using the multiple intelligence-based 
instruction were higher than those before the experiment at significance level .05. 

Key words: Instruction, Multiple Intelligence, Pre-childhood Students 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดแนวทางการ

จัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2546, น.2) การพัฒนาการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย  นับได้ว่า
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญมาก  เพราะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเพื่อให้เด็กได้พัฒนาไปพร้อม ๆ กันในทุกด้าน  ทั้งด้าน 
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาอย่างแท้จริง (เยาวพา เดชะคุปต์, 2542, น.2) และเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวาง  ถึงความสําคัญของเด็กปฐมวัย ว่าเป็นวัยที่สําคัญที่สุดสําหรับพัฒนาการของชีวิตมนุษย์  สิ่งใดที่เด็กได้รับ
ประสบการณ์และเรียนรู้ในช่วง 5 ปีแรกของชีวิตจะมีผลต่อการวางรากฐานที่สําคัญต่อบุคลิกภาพของเด็ก  ดังนั้น การจัด
ประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่เหมาะสมจึงมีส่วนสาํคัญในการสง่เสรมิพัฒนาการให้แก่เด็กอย่างมีประสทิธิภาพและเมื่อเด็กไดร้ับการ
ส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้เขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ในอนาคต 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ 3–5 ปี จึงกําหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 มาตรฐาน คือ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก
แข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน มีสุขภาพจิต และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว และรักการออกกําลังกาย  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย รัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดและ
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์และมาตรฐานสุดท้าย คือ มีเจตคติทางบวกต่อการเรียนรู้ 
และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.31) 

เด็กปฐมวัยเป็นวัยสําคัญที่สุดที่ควรได้รับการพัฒนาทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
เจริญเติบโตสัมพันธ์กันโดยเฉพาะทางด้านสติปัญญา และจากการศึกษาของนักการศึกษา และข้อค้นพบทางการแพทย์ พบว่า 
พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมีความรวดเร็วมากในช่วง 4 ปีแรกของชีวิต บัทเลอร์ (Butler, 1980, p.25) และไชติ่งบลูม 
(Citing Bloom,1964, p.237) กล่าวว่าเด็กวัยนี้ควรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่สร้างเสริมสติปัญญาพัฒนาความคิดที่มีอยู่
ให้ก้าวขึ้นสู่ขีดสูงสุด ให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ ในวัยต้นของชีวิตในแง่ที่ท้าทายสติปัญญา (จรรจา สุวรรณทัต 
ดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก, 2521, น.56)  
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ และเตรียม
ความพร้อมในการเรียนทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย คือความสามารถ ในการทํางานของกล้ามเนื้อใหญ่ที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหว ทรงตัว ยืน วิ่ง รวมทั้งความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ประสาทสัมผัส เช่น การหยิบของ การขีดเขียน การพับ
กระดาษ พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ คือ ความสามารถในการรู้สึกและแสดงความรู้สึกของเด็ก เช่น พอใจ ไม่พอใจ รัก ชอบ 
สนใจ เกลียดโดยที่เด็กรู้จักควบคุมการแสดงออกอย่างเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ตลอดจนการสร้างความรู้สึกที่ดีและนับ
ถือตนเอง พัฒนาการด้านสังคม คือความสามารถของเด็กในการสรา้งสัมพันธภาพกับเพื่อน ปรับตัวในการเล่นหรืออยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ทําหน้าที่ตามเวลา มีความรับผิดชอบ รู้จักกาลเทศะ การช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจําวัน และพัฒนาการด้าน
สติปัญญา คือ ความสามารถในการรับรู้ การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกโดยการใช้ภาษาในการ
สื่อความหมาย (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2544, น.28-29) ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรคํานึงถึงตัวเด็กเป็น
สําคัญเด็กแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน จึงควรจัดให้มีกิจกรรมหลายประเภทที่เหมาะสมกับวัย ตรงกับความสนใจและ
ความต้องการของเด็กเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสเลือกตามความสนใจและความสามารถเน้นให้เด็กทํากิจกรรมเป็นรายบุคคล กลุ่ม
ย่อยและกลุ่มใหญ่ ควรเปิดโอกาสให้เด็กเริ่มกิจกรรมด้วยตนเองและความเหมาะสม มีทั้งกิจกรรมในห้องเรียน และนอก
ห้องเรียน กิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวและสงบ กิจกรรมที่ครูริเริ่ม และเด็กริเริ่ม กิจกรรมที่จัดครูเป็นผู้ช้ีแนะและสนับสนุน เด็กลง
มือค้นคว้ากระทําด้วยตนเอง ลักษณะของกิจกรรมหลักที่ควรจัดให้เด็กเป็นประจําทุกวัน มีดังนี้  1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะ 2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) กิจกรรมเสรี 4) กิจกรรมสร้างสรรค์ 5) กิจกรรมกลางแจ้ง 6) กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับปฐมวัยมีหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบยึดหลักการจัดในลักษณะบูรณาการ  ยึดเด็กเป็น
ศูนย์กลาง จัดกิจกรรมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง กิจกรรมมีความหมายต่อเด็ก มีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการยืดหยุ่นตามเหตุการณ์ โดยคํานึงถึงความสนใจและความสามารถของแต่ละ
คนเป็นหลัก 

การ์ดเนอร์ (Gardner, 1993) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด ได้ศึกษาถึงศักยภาพและความถนัดของคน
อธิบายไว้ว่า ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับสติปัญญาและการทํางานสมองของมนุษย์ เช่ือว่าสติปัญญาคือ
ความสามารถทางชีวภาพของแต่ละคนแสดงออกมาเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม และเช่ืออีกว่า
สติปัญญาเป็น โครงสร้างทางชีวจิตวิทยา ซึ่งจะเป็นตัวสร้างแหล่งความคิดของเรา และจะส่งผลต่อเนื้อหาแต่ละด้าน คนทั่วไป
จะมีสติปัญญาหลายด้าน โดยแต่ละด้านจะขึ้นอยู่กับความสามารถและจะแสดงออกมาในรูปแบบต่างกันได้แก่สติปัญญาด้าน
ภาษา/การสื่อสารสติปัญญาด้านเหตุผลตรรกะและคณิตศาสตร์  สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์สติปัญญาด้านดนตรีและ
ท่วงทํานอง สติปัญญาด้านการเคลื่อนไหวร่างกายสติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ สติปัญญาด้านรู้จักตนเองและสติปัญญาด้าน
การเข้าใจในธรรมชาติซึ่งการ์ดเนอร์ เชื่อว่าแม้ว่าแต่ละคนจะมีสติปัญญาแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่ก็สามารถพัฒนาได้ โดยเฉพาะ
ในวัยเด็ก การนําทฤษฎีพหุปัญญาสู่การพัฒนาผู้เรียนดําเนินการได้หลายลักษณะ ทั้งการพัฒนาปัญญาเฉพาะด้านและการ
พัฒนาปัญญาทุกด้านอย่างบูรณาการ เนื่องจากความสามารถทุกด้านมีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กัน 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แนวคิดพหุปัญญา คือการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดปัญญาทั้ง 8 ด้าน เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีจุดเน้นสําคัญในการพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถจําแนกสิ่งต่างๆด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าได้ การบอกช่ือและนามสกุลของตนเองได้  การพยายามแก้ปัญหา
ด้วยตนเองหลังได้รับคําช้ีแนะได้ การสนทนาเล่าเรื่องเป็นประโยคอย่างต่อเนื่องได้  การสร้างผลงานตามความคิดของตนเองได้ 
โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น และการรู้จักใช้คําถาม “ ทําไม ” 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กวัดใหญ่ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตาม

แนวคิดพหุปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบก่อน-หลังการทดลอง (One-Group Pretest–

Posttest Design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538 : 249)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นผู้เรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร

เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 60 คน 
กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้เรียนระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ ตําบลในคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร

เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 20 คน การสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างเครื่องมือสําหรับใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  
   แผนการจัดการเรียนรู้สําหรับรูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของ

เด็กปฐมวัย แต่ละแผน ประกอบด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
เรียนรู้ และการวัดและประเมินผลโดยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็กอายุ 4 ปี  
1.2 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
1.3  ศึกษารูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
1.4  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับรูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้าน

สติปัญญาของเด็กปฐมวัย จํานวน 5 แผน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ รวม 25 คาบ ดังนี้ 1) เรื่องช่ือและสัญลักษณ์ประจําตัว 2) เรื่อง
สัญลักษณ์ประจํากลุ่ม 3) เรื่องการกล่าวคําทักทาย 4) เรื่องเพศ และ5) เรื่องการเจริญเติบโต โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน และ 3) ขั้นสรุป การออกแบบกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความสามารถ 
ประกอบด้วย 8 กิจกรรมที่ส่งเสริมสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ดังน้ี      1) ด้านภาษา 2) ด้านเหตุผลตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ด้าน
มิติสัมพันธ์ 4) ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย 5) ด้านดนตรี  6) ด้านความเข้าใจระหว่างบุคคล 7) ด้านความเข้าใจและรู้จักตนเอง  
และ 8) ด้านธรรมชาติ 

1.5 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการที่ปรึกษาร่วม 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของจุดประสงค์ กับกระบวนการการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอน ความถูกต้องของภาษาที่ใช้และความเป็นไปได้ของกิจกรรม ปรับปรุงตามคําแนะนํา 
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1.6 นําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว ไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนจํานวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบรอ้ยพร้อม
ที่จํานําไปใช้ 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริง 
2. แบบประเมินความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

แบบประเมินความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
2.1 กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมิน เป็นการกําหนดให้แบบวัดฉบับนี้ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ

ทดสอบความสามารถด้านสติปัญญาของนักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล 2 จากการสอนตามรูปแบบ 
2.2 ศึกษา ตํารา แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินความสามารถด้านสติปัญญา  
2.3 กําหนดตัวแปรที่เกี่ยวกับจุดประสงค์และเนื้อหาท่ีต้องการประเมิน โดยกําหนดกรอบ เนื้อหาภายใต้หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 กําหนดการสร้างข้อสอบและให้คะแนนความสามารถด้านสติปัญญา 
2.4  สร้างแบบประเมินความสามารถด้านสติปัญญาสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเป็นแบบประเมินมี 3 

ระดับ  
2.5  ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นโดยผู้เช่ียวชาญ จํานวน 3 ท่าน ด้านการศึกษา ด้านการศึกษาปฐมวัยและด้าน

การวัดผลการศึกษาเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ลงความเห็นและให้คะแนนแบบประเมิน แล้วนํา
คะแนนท่ีได้มาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) โดยผลพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ
ทั้ง 3 ท่าน ลงความเห็นและให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 และ ผู้เช่ียวชาญ  1 ใน 3 ท่าน ได้เสนอแนะในปรับปรุงรูปภาพและข้อคําถามให้ชัดเจน 

2.6 ปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมิน โดยแบบประเมินความสามารถของผู้เรียน มีระดับการปฏิบัติ  3 ระดับ 
ดังนี ้   0  หมายถึง ไม่สามารถปฏิบัติได้  

 1  หมายถึง สามารถปฏิบัติได้แต่ยังไม่เหมาะสมa 
 2  หมายถึง สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

การพัฒนารูปแบบการสอน 
 รูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มีองค์ประกอบและ
รูปแบบ ดังรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ต่อไปนี้ 

ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  รูปแบบการสอนนี้พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถ
ด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มุ่งให้ผู้เรียนเข้าใจความสามารถของตนเองและผู้อื่นผู้เรียนจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ถูกทาง
เต็มที่ เพื่อให้ความเก่งของผู้เรียนปรากฏออกมาอย่างเต็มที่ผู้สอนควรมีกลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลาย ควรค้นหาศักยภาพ
ด้านปัญญาของผู้เรียนแต่ละคน และเมื่อพบแล้วก็ให้โอกาสผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถตามศักยภาพน้ัน   

จุดมุ่งหมายของรูปแบบ มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาด้วยกิจกรรมที่ ช่วย
พัฒนาพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านคือ ความสามารถในการรับรู้ การเข้าใจสิ่งต่าง ๆ การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา ซึ่งแสดงออกโดย
การใช้ภาษาในการสื่อความหมาย 
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กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ออกแบบขั้นตอน 
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
มี 3 ข้ันตอนดังนี ้

1. ข้ันนําเข้าสู่บทเรียน ผู้สอนกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้สนใจท่ีจะศึกษาบทเรียน 
2. ขั้นสอน/เรียนรู้ ประกอบด้วย 

2.1 ผู้สอนใช้วิธีจัดการเรียนรู้โดยการสรา้งสถานการณ์กิจกรรมพหุปัญญาในตอนแรก เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบข้อสรุป 
2.2 ผู้สอนใช้วิธีจัดการเรียนรู้โดยการสนทนาซักถามเพื่อให้ผู้เรียนนําข้อสรุปที่ได้ในข้อ 2 ไปใช้เพื่อเรียนรู้หรือค้นพบ

ข้อสรุปใหม่ในตอนที่สอง โดยอาศัยเทคนิคการซักถาม โต้ตอบ หรืออภิปรายเพื่อเป็นแนวทางในการค้นพบ 
2.3 ผู้เรียนสรุปข้อค้นพบ 

3. ข้ันสรุป/นําไปใช้ ผู้สอนให้ผู้เรียนนําเสนอแนวทางการนําข้อค้นพบที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหา อาจใช้วิธีการให้ทํา
แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริงหรือไม่  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลเปรียบเทียบความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด

พหุปัญญา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2  ผลการเปรียบเทียบผลการทดลองก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

การทดสอบ n X  S.D. t 
ก่อนได้รับการสอน 20 2.67 0.37 

5.645* 
หลังได้รับการสอน 20 2.94 0.13 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลองใช้รูปแบบการสอนพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนการ

ทดลองใช้รูปแบบการสอน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05  
 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิจัยเรื่องรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็ก
ปฐมวัย มีประเด็นอภิปราย ดังนี ้
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย เป็น
แนวทางใหม่สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความสามารถ และสติปัญญาทุกด้านของผู้เรียนระดับปฐมวัยให้พัฒนา
ไปพร้อม ๆ กัน โดยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
นั้น จุดที่สําคัญในกิจกรรม คือ เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทางสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน ได้แก่  1) 
ด้านภาษา/การสื่อสาร 2) ด้านเหตุผลตรรกะและคณิตศาสตร์ 3) ด้านมิติสัมพันธ์ 4) ด้านดนตรีและท่วงทํานอง 5) ด้านการ
เคลื่อนไหวร่างกาย 6) ด้านมนุษยสัมพันธ์ 7) ด้านรู้จักตนเอง และ 8) ด้านการเข้าใจในธรรมชาติ  ในแต่ละกิจกรรมที่จัดการ
เรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อหรือสิ่งรอบข้าง ซึ่งเป็นไปตามปรัชญา
การศึกษา ปรัชญาปฏิบัตินิยมของจอห์นดิวอ้ี กล่าวว่า หน้าท่ีของผู้ให้การศึกษาที่จะต้องเลือกสรรประสบการณ์ที่มีประโยชน์ มี
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คุณค่า และในเชิงสร้างสรรค์เพื่อนําไปสู่ประสบการณ์อื่น ๆ ที่จะตามมาในภายหลัง เนื้อหาเชิงวิชาความรู้ อุปกรณ์การศึกษา        
วิธีการสอน สภาพของห้องเรียน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้เข้ากับความสนใจและสมรรถภาพของผู้เรียน อัน
จะทําให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นตามขีดความสามารถของแต่ละคน ดังน้ันอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อ
พัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ซึ่งได้สอดคล้องกับชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ และบังอร เสรี รัตน์ (2543, น.144) 
ได้อธิบายไว้ว่า แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา คือ รูปธรรมของการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนั้น
จึงอธิบายได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ตามรูปแบบการสอนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญา เป็นรูปแบบของการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเองส่งผลให้การสอนโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถดา้นสตปิัญญาของปฐมวัยสูงขึ้น   

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตาม
แนวคิดพหุปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหญ่ อําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า คะแนนความสามารถด้าน
สติปัญญาทางการเรียนก่อนและหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอนรูปแบบการสอนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ทั้ง 8 ด้าน และกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมที่ได้นําเสนอ ดังนี ้ 

ด้านที่ 1 ความสามารถด้านการใช้ภาษา/การสื่อสาร ในด้านนี้นักเรียนและครูต้องมีความสามารถในการใช้คําและ
ภาษาทั้งในการพูดและเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของพีระ รัตนวิจิตร (2544, น.13)  ที่กล่าวไว้ว่า จุดเน้น
ในการพัฒนาการพหุปัญญาในกระบวนการเรียนรู้นั้น เพื่อให้เกิดผลดีหลายประการ อีกทั้งทําให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองของ
ผู้เรียน ในการเริ่มต้นพัฒนานั้นจึงควรเน้นพัฒนาความสามารถด้านเด่น ๆ ของผู้เรียนก่อน ความสามารถด้านอื่นก็จะมีการ
พัฒนาขึ้นได้ ทั้งนี้จะต้องตระหนักและทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความแตกต่างของแต่ละคนเกี่ยวกับจุดเด่นของปัญญาแต่ละ
ด้านและส่งเสริมให้ความสามารถเกิดเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 

ด้านที่ 2 ความสามารถในด้านการคิด และการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยในด้านนี้ ผู้สอนต้องทําให้นักเรียนใช้
ความสามารถอย่างสมเหตุสมผล การมองเห็นความสําคัญการจัดกระทําข้อมูลอย่างเป็นระบบ และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน การจัดลําดับ การจําแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเช่ือมโยง คิดเป็นเหตุเป็นผลและมีการคาดการณ์ ครู
จะต้องนํากิจกรรมที่นักเรียนต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับตนเองและมีความน่าสนใจในการทํากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ทิศนา แขมมณี (2547: 94) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ สื่ออุปกรณ์หรือข้อมูลต่างๆ ที่มี
ความสอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนโดยผู้เรียนสามารถ จัดกระทํา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ ทดลอง ลองผิด ลองถูกกับความ
สนใจกับสิ่งนั้นๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น 

ด้านที่ 3 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในด้านนี้ ครูต้องทําให้นักเรียนสร้างผลงานตามความคิดของตนเองโดย
ผลงานต้องมีความแปลกใหม่ มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น และการตั้งช่ือผลงานตามความคิดของตนเองได้สัมพันธ์กับภาพ เป็นต้น 
สามารถแสดงท่าทางตามความคิดจินตนาการอย่างอิสระได้อย่างเต็มที่ โดยสามารถเล่านิทานหรือเรื่องราวตามจินตนาการได้
เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวนิษา เรซ (2550, น.21) กล่าว่าการใช้ปากกาสีหรือปากกาเน้น
ข้อความ เพื่อให้การจดงานเป็นไปอย่างมีสีสันจดจําได้มากขึ้น ลองจดด้วยปากกาสี แยกสีตามเรื่อง เวลา ความเร่งด่วน 
หน่วยงานท่ีติดต่อ หรือกําหนดรหัสสีในลักษณะอื่นๆ ตามเนื้อหางานหรือความชอบ จะทําให้เราสนุกกับการจดและช่วยให้จํา
ได้ดีขึ้น อาจวาดรูปประกอบในสมุดจดของเราด้วย ส่วนการอ่าน เราเพิ่มสีสันได้ด้วยการขีดปากกาเน้นข้อความ การหัดทํา 
Mind Maps ลองศึกษาวิธีแบบ Mind Maps ซึ่งเป็นรูปแบบการจดบันทึกที่ช่วยนําภาพ เส้น สี และรูปทรงมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพความจํา 
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ด้านที่ 4 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ครูต้องเริ่มปลูกฝังเกี่ยวกับเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ให้นักเรียนและสร้างสิ่งที่น่าสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยการกระตุ้นให้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความสนใจ
ตั้งแต่ต้นจนจบ ครูจึงต้องจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนใช้ความคิดที่เกี่ยวข้องกับตนเองและมีความน่าสนใจในการทํากิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของอาร์มสตรอง (Armstrong, 1994, p.32) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดกิจกรรมให้เด็กนอกจากคํานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลแล้ว ครูต้องมีกลยุทธ์ในการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับปัญญาที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละ
คน ปัญญาแต่ด้านมีกลยุทธ์ใช้สําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถนํามาใช้วางแผนเพื่อให้เกิดประสบการณ์ใหม่น่าสนใจ
สําหรับเด็ก โดยต้องคํานึงด้วยว่าหน่วยเรื่องที่เลือกมาจะต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถและความต้องการของเด็ก 

ด้านที่ 5 ความสามารถด้านการรู้จักตนเองในด้านนี้เป็นความสามารถเกี่ยวกับความตระหนักรู้ในเรื่องต่าง  ๆ ของ
ตนเองมีความไวในการเปลี่ยนแปลงภาวะต่าง ๆ ของตนเองทั้งอารมณ์ ความตั้งใจ แรงจูงใจ ความสามารถของตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งการทํางาน ความขัดแย้ง การเล่น และการติดต่อกับบุคคลอื่น ครูจึงต้องนําความสามารถในด้านนี้มาพัฒนา
ความสามารถของเด็กแต่ละคนให้เหมาะสม โดยให้นักเรียนได้รับรู้ความเข้าใจสภาพความเป็นจริงของเด็กแต่ละคนเมื่อเราจะ
ทําสิ่งใด ๆ ให้สําเร็จและมีประสิทธิภาพ ให้เริ่มต้นจากการตั้งเปูาหมายหรือผลสัมฤทธิ์ทางปลายทางให้ชัดเจน พัฒนาความรู้
ความเข้าใจในตนเอง ในด้านศักยภาพ ความสามารถที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รู้จุดดี จุดด้อยของตน และวางแผนในการพัฒนา
ความสามารถของตนเองได้ 

ด้านที่ 6 ความสามารถด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนี้เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ และความรู้สึก
ของบุคคลอื่น จากสิ่งที่เค้าแสดงออก ทั้งจากสีหน้า ท่าทาง และน้ําเสียง ยอมรับและสาสมารถแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ เมื่อประสบกับสภาวะที่ไม่พอใจ จนทําให้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ราบรื่น 
ผู้มีความสามารถด้านนี้มักมีเพื่อนมาก ชอบติดต่อร่วมงานกับคนอ่ืนและจะเรียนได้ดีเมื่อทํากิจกรรมกลุ่มอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

ด้านที่ 7 ความสามารถด้านการเห็นและมิติตําแหน่ง เป็นความสามารถในการรับรู้เกี่ยวกับ ทิศทาง ตําแหน่ง รูปร่าง 
รูปทรง ส้น สี  และมิติตําแหน่งของสิ่งต่างๆ ผู้มีความสามารถด้านนี้มักจะเรียนได้ดีจากการเรียนด้วยภาพประกอบการแสดง
ตําแหน่งของสิ่งที่เรียนครูจึงควรจัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างอื่นนอกเหนือจากกายสัมผัส เข้าถึงรูปร่าง 
ขนาด เพศ สัญลักษณ์ การเจริญเติบโต ทิศทางของวัตถุแล้วสร้างเป็นภาพขึ้นภายในเพื่อความเข้าใจของนักเรียน เช่น การใช้
ปากกาเน้นข้อความเพื่อให้การจดจํางานเป็นไปอย่างมีสสีัน จดจําได้มากข้ึน หัดทํา Mind Maps ช่วยนําภาพ เส้น สีและรูปทรง
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการจํา 

ด้านที่ 8 ความสามารถในการเข้าใจในธรรมชาติ เป็นความสามารถทางการรับรู้ และเข้าใจสภาพต่าง ๆ โดยมี
ความสามารถในการมองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ มีความเข้าใจกฎเกณฑ์หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่
เกิดขึ้น ผู้ที่มีความสามารถในลักษณะนี้จะเรียนรู้ได้ดี กับประสบการณ์ตรงในธรรมชาติ เรียนรู้จากของจริง ครูต้องให้นักเรียน
เกิดการรับรู้ ครูต้องอธิบายความสัมพันธ์ต่างๆของสิ่งแวดล้อม การเจริญเติบโตทางธรรมชาติทั้งทางเป็นชีวิต และกายภาพ 
เข้าใจคุณค่าความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ไม่ยึดเนื้อหาในบทเรียน แต่ให้ผู้เรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจแล้วจัดลําดับความสําคัญ ก่อนหลัง แล้วจึงบูรณา
การเข้ากับเนื้อหาวิชาหลัก ในหลักสูตรที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2543 , น.5) ที่กล่าวว่า “การสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นการพัฒนาเด็ก ที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนจากการพึ่งผู้อื่นมาพึ่งตนเอง ผู้เรียนจะเห็นการเช่ือมโยง
ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับโลกท่ีเป็นจริง ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะและเจตคติที่ดีในการแสวงหาความรู้” 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจิัยไปใช้ 
1. การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรยีนในระดบัปฐมวัย ยังไม่สามารถท่ีจะอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้ ครูผู้สอนควร

ดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมได้ตามรูปแบบการสอนโดยใช้
ทฤษฎีพหุปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. การจัดกิจกรรมตามรูปแบบนี้ ควรคํานึงถึงความสามารถในการพัฒนาสติปัญญาทั้ง 8 ด้าน และควรศึกษา
องค์ประกอบของการใช้รูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนํามาใช้พัฒนา การเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

3. การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญาของ
เด็กปฐมวัย ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรมที่หลากหลาย ควรคํานึงถึงสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนในระดับปฐมวัย 

4. ควรสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยหาสถานที่ที่เหมาะสมไม่จําเป็นต้องเป็นห้องเรียนโดยทั่วไป 
อาจเป็นลานกว้างที่มีโต๊ะโดยจัดเป็นกลุ่มสําหรับผู้เรียนได้นั่งทํากิจกรรมได้อย่างสะดวกสบาย 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาการใช้เทคนิคและรูปแบบการสอนที่แตกต่างจากผู้วิจัยได้ทําการวิจัยและนํามาพัฒนาเพิ่มเติมในส่วน

ที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยไว้ในงานวิจัยฉบับนี้ 
2. ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบการสอนตามแบบพหุปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด้านสติปัญญาโดยการไป

ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในสาระอื่นๆ  
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
The Development of Synectics Instructional Model Combined with Play and  

Learn Instructional Model to Enhance Creative Writing Skill of Prathomsuksa 5 Students 
 

ศรีประภา ไชยานนท์*  รศ.สุภรณ ์ลิ้มบริบรูณ*์*  รศ.ดร.วิโฬฏฐ์  วัฒนานิมิตกูล** 
 

บทคัดย่อ 
 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอน
แบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 2) 
เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนและหลังการใช้
รูปแบบการสอน โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น การดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 2) การพัฒนารูปแบบการสอน 3) การทดลองใช้รูปแบบการสอน และ 
4) การประเมินผลรูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนแม่พระ
ประจักษ์ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 22 คน ด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยวัดด้านความคิดคล่อง 
วัดความคิดริเริ่ม และวัดความคิดยืดหยุ่น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์
การกระจาย และสถิติทดสอบที 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) รูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น ประกอบด้วย 1) หลักการของ

รูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการสอน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน และ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน 
 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปน
เล่น มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

ค าส าคัญ: การสอนซินเนคติกส์ การสอนแบบเรียนปนเล่น การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the Synectics Instructional Model combined 
with Play and Learn Instructional Model to enhance creative writing skill of Prathomsuksa 5 Students  and 
2) to compare the students’ learning achievement between before and after using the aforementioned 
instructional model. The research methods were divided into four stages: 1) a study of previous studies 
and literature review 2) development of instructional model 3) the implementation of the model and 4) 
assessment of the model. The sample group included twenty-two of Prathomsuksa 5 Students in the 2nd 
semester of academic year 2014 obtained through cluster random sampling. The research instruments 
involved  lesson plans and achievement test in four aspects, i.e., fluency, originality, and flexibility. Data 
were statistically analyzed in MEAN, standard deviation, Dispersion Coefficient, and t-test. 

 The findings revealed as follows.   
 1) The components of the Synectics Instructional Model combined with Play and Learn 
Instructional Model delineated 1) principle 2) objectives 3) learning activities and 4) learning outcomes. 
 2) The students’ writing skill after learning through the developed Synectics Instructional Model 
combined with Play and Learn Instructional Model was higher than that before the experiment at 
significance level .01. 

Key words: Synectics Instructional Model, Play and Learn Instructional Model, Creative Writing 
 

บทน า 
 การเรียนการสอนภาษาไทยนั้น ต้องอาศัยทักษะพื้นฐานที่สัมพันธ์กัน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการ
เขียนถือว่าเป็นทักษะที่ยากและซับซ้อนมากกว่าทักษะอื่นๆ ทั้งนี้เพราะการจะเขียนได้ดีต้องมีความสามารถในการคิด การใช้
ถ้อยคํา สํานวน โวหาร ให้ถูกต้องและเหมาะสมตามชนิดของเรื่องที่เขียน ต้องมีความรู้ในเรื่องรูปแบบที่เขียน สามารถจัดลําดับ
ความคิดให้เป็นหมวดหมู่ มีการนําเสนอเรื่องเป็นขั้นตอน มีความสามารถทั้งในการขยายความ หรือสรุปความ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเขียนแต่ละครั้ง จึงจะสามารถเขียนหรือถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกให้ผู้อ่านเข้าใจได้ (พิตรวัลย์ โกวิทวที, 
2547, น.30-31) การเขียนเป็นเครื่องมือ ที่ใช้บันทึกและถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ทั้งสําหรับตนเองและผู้อื่น การเขียนจึงเป็น
ทักษะรวมที่จะต้องอาศัยความรู้พื้นฐานจากทักษะการฟัง การดู การพูด และการอ่าน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เขียน มีพื้นความรู้      
มีข้อมูลและประสบการณ์เพียงพอ ที่จะนํามาเขียนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ดังนั้น ผู้เขียนต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนให้
ถูกต้องเหมาะสม และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความเข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างผู้รับสารกับผู้ส่งสาร และเพื่อ
ความประณีตในการใช้ภาษาของผู้เขียนด้วย (กองเทพ เคลือบพณิชกุล, 2542, น.122-124) การเขียนที่มีประสิทธิภาพนั้น 
นอกจากจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจแล้ว ต้องแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นงานเขียนที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียน
เอง มีอิสระที่จะคิดรูปแบบใหม่ๆแตกต่างจากแนวคิดเดิมที่มีอยู่ มีความน่าสนใจ ไม่ซ้ําแบบใคร ซึ่งการเขียนประเภทนี้ เรียกว่า 
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ปัจจุบันการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้เข้ามา มีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น เนื่องจากการเขียนเชิง
สร้างสรรค์มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ เพื่อถ่ายทอดความคิด การแสดงออก ความรู้สึก จินตนาการ และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
ออกมาในทางสร้างสรรค์อย่างเสรี โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาเขียน (ปราณี สุรสิทธ์ิ, 2541, น.57) 
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 ข้อบกพร่องในการเขียนที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันมีหลายประเภท อาทิ การเขียนสะกดคําผิด การใช้คําสํานวนไม่ตรง
ตามความหมาย การใช้คําไม่เหมาะสมกับกาลเทศะหรือบุคคล การไม่สามารถใช้ถ้อยคําถ่ายทอดให้ตรงกับความรู้สึกได้ การ
จัดลําดับความคิดไม่เป็น เขียนวกวน การลอกเลียนข้อความมาใช้โดยไม่เข้าใจความหมาย (กรรณิการ์ พวงเกษม, 2547, น.46) 
ดังที่ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2545, น.4) กล่าวว่า ข้อบกพร่องในการเขียนมีสาเหตุมาจากที่ครูผู้สอดขาดการกระตุ้นและ
ส่งเสริมอย่างจริงจัง เพราะการสอนของครูใช้วิธีสอนที่เคยสอนกันมา ไม่มีอะไรใหม่ 

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนนั้น ควรมีการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักคิด เพราะความคิดเป็น
จุดเริ่มต้นที่ทําให้งานเขียนเกิดขึ้น โดยผู้เขียนต้องเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่ม ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (วรรณี โสมประยูร, 
2544, น.142) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีวิธีการที่ทําให้ผู้เรียนใช้ความคิดโดยอิสระ กล้าคิดในเรื่องที่แปลกใหม่ 
อารี รังสินันท์ (2543, น.6) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นกระบวนการทางสมองที่คิดลักษณะเอกนัย  (Divergent 
Thinking) คือ ความคิดหลายทิศทาง หลายแง่มุม คิดได้กว้างไกล อันนําไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ ด้วยการดัดแปลง 
ปรุงแต่งจากความคิดเดิม ผสมผสานกันให้เกิดสิ่งใหม ่ๆ 
  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับเด็ก เพื่ อพัฒนาเด็กให้มี
จินตนาการ แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในการสร้างสรรค์ภาษา ใช้ภาษาเพื่อแสดงออกในด้านการเขียน อีกทั้ง ทางโรงเรียน
แม่พระประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างนั้น ก็ไม่มีการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึง
ได้ทําการศึกษาค้นคว้าแนวคิดที่เกี่ยวกับการฝึกคิดแบบเปรียบเทียบ อุปมาอุปไมย ซึ่งพบว่ารูปแบบการสอนซินเนคติกส์นั้น 
เป็นการสอนโดยใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ สอนให้เด็กคิดเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ที่ออกมารูปแบบสร้างสรรค์ เช่น การ
เขียนความเรียงแบบสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาต่าง ๆ การสร้างงานประดิษฐ์ และการทําความเข้าใจถึงความหมายของสิ่งต่าง ๆ 
เป็นเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยอาศัยกระบวนการเปรียบเทียบตามลําดับขั้นตอนจากสิ่งที่คุ้นเคยไป
จนถึงสิ่งที่ไกลตัว และรูปแบบการสอนแบบเรียนปนเล่น เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้เลือกสิ่งที่จะเล่นและ
เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนําข้อสรุปของตนเองที่ได้จากการเล่น มาเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียน และสามารถ
นําผลการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผู้วิจัยจึงได้นํารูปแบบการสอนสองชนิดนี้ มาใช้ในการวิจัยครั้งนี ้
 จากความสําคัญและสภาพปัญหาดังกล่าว จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จะเห็นว่า การเขียนเชิงสร้างสรรค์นั้น
เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา ทําให้ผู้วิจัย มีความสนใจที่จะทําการศึกษา เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอน
โดยใช้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

  2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลัง
เรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยนี้  เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 3 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 65 คน ที่จัดนักเรียน เข้า
ห้องเรียนแบบคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 1 ห้องเรียน จํานวน 22 คน สุ่ มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์
ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น และแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์เครื่องมือ และการสร้าง
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น  โดยลักษณะ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย สาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผล จํานวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง โดยมีขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ดําเนินการสอนด้วยการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น มีดังนี้ 

1.1 พิจารณาหลักการ องค์ประกอบของรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 
1.2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี หลักการ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
1.3 ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อ

ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ จํานวน 12 แผน  
1.5 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์  
1.6 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้อง 
1.7 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ 

 2. แบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างแบบทดสอบ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

2.2 จัดทําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาภาษาไทย เพื่อ ใช้
วัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ขอบข่ายวิชาภาษาไทย องค์ประกอบ
ของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

2) วิเคราะห์แล้วสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ โดย
มีจํานวน 3 ชุด ดังต่อไปนี ้
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ชุดที่ 1 สารพันต่อเติมสรรคํา เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี 4 
ข้อย่อย โดยแบบทดสอบต้องการให้นักเรียนเขียนเติมคํา จากอักษรที่กําหนดให้ โดยเขียนให้ได้มากที่สุด ภายในเวลาที่
กําหนดให้ เพื่อวัดความคิดคล่อง 

ชุดที่ 2 พรรณนาเรื่องราวจากภาพ เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี 
2 ข้อย่อย โดยแบบทดสอบต้องการให้นักเรียนเขียนเรื่องจากภาพที่กําหนดให้ ให้ได้ใจความ สื่อความคิด อารมณ์และ
จินตนาการ โดยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง สละสลวย เหมาะสม ภายในเวลาที่กําหนดให้ เพื่อวัดความคิดริเริ่ม 

ชุดที่ 3 สร้างสรรค์ประโยชน์ เป็นแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ มี 4 ข้อ
ย่อย โดยแบบทดสอบต้องการให้นักเรียนบอกประโยชน์ บอกการนําไปใช้ต่อ จากสิ่งที่กําหนดให้ โดยเขียนให้ได้มากที่สุด 
ภายในเวลาที่กําหนดให้ และนําคําตอบท่ีได้ไปจัดกลุ่ม เพื่อวัดความคิดยืดหยุ่น 

2.3  นําแบบทดสอบที่สร้าง ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
และนําผลการวิเคราะห์ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.67 ถึง 1.00 สรุปว่า ใช้ได้ 

2.4  นําแบบทดสอบที่ได้รับการปรบัปรุงแก้ไขแลว้ ทั้ง 3 ชุด ไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 25 คน  

2.5  นําคําตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ และนําคะแนนที่ได้จากการตรวจมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบแต่ละชุด โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการดําเนินการทดลองดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 การศกึษาข้อมูลเบ้ืองต้นและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการศึกษาข้อมูล ดังนี ้

1. ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันด้านการศึกษา 
2. ศึกษาปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม 
3. ศึกษาจิตวิทยาการศึกษา การเรียนรู้ด้วยการกระทํา 
4. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการสอน โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการ

สอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
  ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น  เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงาน ดังนี ้

1. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนที่ 1 ได้กรอบแนวคิดที่จะนํามาสู่การพัฒนารูปแบบการ
สอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 

2. กําหนดแนวคิดพื้นฐานของรูปแบบ 
3. สร้างกรอบแนวคิดของรูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์  ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 

ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้ ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ 
  ตอนที่ 3 การใช้รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค ์ผู้วิจัยนํารูปแบบการสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่นไปใช้ทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
โดยมีการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี ้

 1.  วัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการ
สอน โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 
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 2.  ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ สัปดาห์ละ 3 คาบ เป็นเวลา 4  สัปดาห์ ระหว่างการสอนผู้วิจัยได้
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน 

 3.  เมื่อดําเนินการสอนเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยวัดความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียน อีกครั้งหนึ่ง 

 4.  นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 

และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มสัมพันธ์กัน (t-test for dependent samples) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตาราง
ที่ 1 และตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธ์ิการกระจาย (c.v) ของคะแนนความสามารถในการ 
    เขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ก่อนและหลังการเรียนด้วยรูปแบบการสอน 

   โดยใช้การสอนซินเนคติกสร์่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 

การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

x  SD. C.V x  SD. C.V 

1. ความคิดคล่อง 24.91 1.48 5.94 32.95 2.44 7.41 

2. ความคิดริเริ่ม 8.18 1.84 22.49 16.18 2.04 12.61 

3. ความคิดยืดหยุ่น 10.64 1.50 14.10 15.18 1.44 9.49 
รวม 43.72 4.42 10.11 64.31 5.23 8.13 

 

  จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอน โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 43.72 และเมื่อจําแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านความคิดคล่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาคือด้านความคิด และด้านความคิดยืดหยุ่น ตามลําดับ 

 ส่วนการทดสอบหลังเรียน พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยรวม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.31 และเมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความคิดคล่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความคิด
ริเริ่ม และด้านความคิดยืดหยุ่น ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาความแตกต่าง ของความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ภายในแต่ละด้าน ทั้งก่อนและหลังเรียน 
พบว่า ด้านความคิดริเริ่ม มีความแตกต่างกันมากที่สุด รองลงมา คือ ความคิดยืดหยุ่น และความคิดคล่อง ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบความสามารถในการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5   
   ก่อนและหลังเรยีน ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเลน่ 

การทดสอบ n 
x  SD. ΣD t 

ก่อนเรียน 22 43.72 4.42 
453 43.97** 

หลังเรียน 22 64.31 5.23 

       ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 396 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังการสอนด้วย
รูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น สูงกว่า ก่อนการสอนด้วยรูปแบบการสอนซินเนคติกส์ ร่วมกับ
การสอนแบบเรียนปนเล่น อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 

สรุปและอภิปรายผล 
  1.  รูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
เขียนเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการสอนนี้ขึ้น โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 
2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ การสอน 3) กิจกรรมการเรียนรู้ของรูปแบบการสอน 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดการเรียนรู้
ตามรูปแบบการสอน ทั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเบื้องต้นและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง จนได้หลักการในการ
พัฒนารูปแบบการสอนที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สร้างแบบทดสอบเพื่อวัด
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การสอนซินเนคติกส์
ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น โดยแบบทดสอบ แผนการจัดการเรียนรู้ และรูปแบบการสอน ได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ผ่านการทดลองการใช้รูปแบบครบถ้วนทุกกระบวนการทําให้รูปแบบการสอนนี้มีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ 
รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนานี้ เป็นหลักการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด ผู้เรียนจะสร้าง
ความรู้ ในขณะที่ได้รับประสบการณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือเกมทางการศึกษานั้น ๆ และมี
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆด้วยกัน ฝึกความรับผิดชอบ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการ
เรียนปนเล่น นําความรู้ที่ได้มาต่อยอดทางความคิด โดยคิดแบบเปรียบเทียบตามกระบวนการเรียนการสอนแบบซินเนคติกส์ 
เมื่อได้ฝึกคิดแล้ว จะนํามาสู่การคิดสร้างสรรค์ คิดแปลกใหม่ และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์อื่นๆได้ในชีวิตประจําวัน 

 2.  ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ก่อนและหลังได้รับการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิง
สร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่นช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การเตรียมก่อนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอน ผู้สอนจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของเนื้อหา สื่อ
การเรียนรู้ ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน บทบาทของผู้สอนจะต้องเป็นผู้กระตุ้นผู้เรียน เน้นผู้เรียนให้มีบทบาทต่อ
การจัดการเรียนรู้ ให้คําปรึกษาเมื่อมีปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํากิจกรรม ได้ฝึกคิด และได้เขียน โดยอาศัยด้านความคิด
สร้างสรรค์ ไม่ควรปิดกั้นความคิดเห็นของผู้เรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

3. เมื่อปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ผู้สอนจะต้องตรวจผลงานและแจ้งให้ผู้เรียนทราบผลการดําเนินงาน
ของตน เพื่อจะได้มีการปรับปรุง หรือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงยิ่ง ๆ ขึ้น 
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 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กับประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
ระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรมีการนํารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียน ปนเล่น เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ไปศึกษาถึงผลในด้านความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อรูปแบบการเรียนการสอน และเจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน 

3. ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนโดยใช้การสอนซินเนคติกส์ร่วมกับการสอนแบบเรียนปนเล่น เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
The Development of Teaching Model Using Bandura’s Theory to Enhance 

Social Skill of Young Children 
 

สิวิมล นางาม* รศ.ดร.บังอร  เสรรีัตน*์* ดร.เพญ็พร ทองคําสุก** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัยและ 2) เปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูรากลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1/1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559จํานวน 38 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้และแบบ
ประเมินทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่าท ี
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยประกอบด้วย  1) ทฤษฎี /
หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มี 4  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 
1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 4 ยืนยันความรู้  4) ผลที่ผู้เรียนจะ
ได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
 2) นักเรียนที่เรียนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูรามีทักษะทางสังคม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบการสอนทฤษฎีแบนดูราทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were: 1) to develop Bandura’s theory-based instruction to enhance 
social skill for early childhood students and 2) to compare social skill of early childhood students 
between before and after learning through the developed instruction. The sample included thirty-eight of 
Kindergarten 1/1 of Ratchavinit Prathom Bangkae School. The research instruments involved lesson plans 
and social skill evaluation form. Data were statistically analyzed in percentage, MEAN, standard deviation 
and t-test. 
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 The findings revealed as follows. 
 1) The Bandura’s theory-based instruction to enhance social skill for early childhood students was 
composed of 1) theory/principle/concept 2) objectives 3) learning activities with four steps: step 1 – 
engagement; step 2 – exploration; step 3 – elaboration and step 4 – evaluation and 4) learning objectives. 
 2) The social skill of early childhood students after learning through Bandura’s theory-based 
instruction was higher than that before the experiment at significance level .01. 

Key words: Instruction, Bandura’s Theory, Social Skill of Early Childhood Students 
 

บทน า 
การศึกษาระดับปฐมวัยหลักสูตรพุทธศักราช 2546 มีจุดหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยองค์รวม คือพัฒนาผู้เรียนให้ครบ

ทั้ง4ด้าน คือด้านร่างกายด้านอารมณ์–จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น.26) และเป็นการเตรียมความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนา
ไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540และเป็นการจัดการศึกษา
ในลักษณะการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษาเป็นการเช่ือมต่อระหว่างการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 หากผู้เรียน
ได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกวิธี ได้รับความรักความอบอุ่นก็จะทําให้เด็กมีความสดช่ืนแจ่มใส ร่าเริง มองโลกในแง่ดีได้ประสาน
สัมพันธ์กัน มีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การจัดการศึกษา
สําหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มอายุ 3-5 ปี เด็กต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคุณธรรม และมีความพร้อมในการเข้าเรียนต่อในระดับ
ประถมศึกษา การจัดสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนจึงจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สัมผัสและคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมด้วย
ตัวเอง จะทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ถาวรอันจะเป็นรากฐานท่ีจะทําให้ผู้เรียนเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้ที่มีความมั่นคงทางจิตใจ  ถ้า
หากผู้เรียนได้รับการเตรียมความพร้อมทางทักษะทางสังคมตั้งแต่เริ่มเรียนแล้วก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาของ
ตนเองและสังคมได้ในอนาคตต่อไป  
 แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช2546 สํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา เหมาะสมกับอายุและวุฒิภาวะของเด็ก เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับลักษณะการ
เรียนรู้ของเด็กวัยนี้คือ เด็กได้ลงมือปฏิบัติ เคลื่อนไหว สํารวจ สังเกต สืบค้น ทดลอง คิดวางแผน ตัดสินใจและนําเสนอความคิด 
โดยครูเป็นผู้สนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย ควรจัดในรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ในชีวิตประจําวันผ่านกิจกรรม 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรม
สร้างสรรค์ กิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยทักษะทางสังคมและอารมณ์มี
ความสําคัญมากสําหรับเด็กวัย 3-6 ปีเพราะการจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ช่วงวัย 3-6 ปี เด็กที่มี
ทักษะทางอารมณ์และสังคมที่มั่นคงจะเป็นคนท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตได้พ่อแม่และคนในครอบครัวจึงช่วยกันพัฒนาให้เด็ก
มีความเช่ือมั่นในตนเอง รู้จักควบคุมตนเองและรู้จักวิธีการสร้างเพื่อน และการอยู่ในสังคมได้อย่างดีมีมารยาทรู้จักระเบียบวินัย
และที่สําคัญต้องรู้จักแบ่งปัน (สุชา จันทร์เอม, 2540, น.50) ซึ่งแบนดูรา (Bandura) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนใน
สังคมเกิดจากการเรียนรู้ โดยสังเกตจากตัวแบบท้ังตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เน้นสัญลักษณ์ ทั้งนี้ตัวแบบจะทําหน้าที่ทั้ง
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สร้างหรือพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม และทําหน้าที่ในการระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กปฐมวัยจึงเรียนรู้พฤติกรรม
จริยธรรมจากตัวแบบผู้ใหญ่และสังคมการสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือการสร้างและเลือกตัวแบบท่ีดใีห้เด็กได้สังเกต 
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตามหลักการจึงเห็นความสําคัญของการจัดการเรียน
การสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราในการส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย เพื่อนําไปพัฒนา ให้เด็ก
ปฐมวัยมีความรู้ ความสามารถและทักษะทางสังคมซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูรา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนโดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  การพัฒนารูปแบบการสอน 
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
     1.1  ศึกษาสภาพปัจจุบัน การจัดการศึกษา ปัญหาด้านการศึกษา เพื่อระบุประเด็นทีต่้องพัฒนา 
     1.2   ศึกษาปรัชญาการศึกษา ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) ทฤษฎีแบนดูรา 2) 

ทักษะทางสังคม 3) การจัดการเรียนการสอน 4) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2.  พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยตาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังน้ี 
     2.1 การสังเคราะห์ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทําให้ได้กรอบแนวคิดที่นําไปสู่การ

พัฒนารูปแบบการสอน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการการส่งเสริมทักษะทางสังคม 2)กรอบแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย 

2.2 กําหนดแนวคิดและสร้างรูปแบบการสอน ผู้วิจัยได้นํามาพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทาง
สังคม 

    สําหรับรูปแบบการสอน ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยประยุกต์แนวความคิดตามรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูรา เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ได้ออกแบบขั้นตอนกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนนําเทคนิควิธีการมากระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน  เป็น
การช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับสิ่งที่จะเรียนรู้ได้ดี โดยนําเอาสื่อธรรมชาติมาประกอบการจัดกิจกรรม  เช่น ปริศนาคําทาย คําคล้องจอง 
นิทาน เกมปิดตาดมกลิ่น เพลงผลไม้ไทย ฟังจากเสียง ดมกลิ่น เป็นต้น  

ขั้นที่ 2 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ เป็นขั้นที่ครูผู้สอนนําเสนอเนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ให้ผู้เรียนเห็นลักษณะสําคัญของสิ่ง
ที่เรียนรู้ได้อย่างชัดเจนผ่านสือ่ธรรมชาติ และเกมการศึกษา โดยผู้เรียนจะใช้ความรู้จากประสบการณ์เดิมเป็นฐานในการอธิบาย
ความรู้หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การสังเกตความเหมือน ความต่างใบไม้จากของจริง ซึ่งผู้เรียนจะได้ใช้ประสาท
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สัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรู้จากสื่อธรรมชาติ  โดยสามารถจดจํารายละเอียดต่าง ๆ แล้วเล่นแผ่นเกมการศึกษาด้านการสังเกต
ความเหมือน ความต่าง การจําแนก การเปรียบเทียบ เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ 

ขั้นที่ 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้นที่ครูผู้สอนพบว่าผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามได้ถูกต้องแล้ว ควรปล่อยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และทําอย่างอิสระเพื่อให้เกิดความชํานาญ 

ขั้นที่ 4  ยืนยันความรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนแสดงความสามารถตอบสนองต่อสิ่งที่เรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าตนเอง
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยเพียงใด สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเพื่อนในกลุ่มหรือเพื่อนกลุ่มอื่น ซึ่งทําให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเป็นแนวทางในการนําผลที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เหมาะสมตามวัย  

ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยดําเนินการ

สร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้  
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือแนวทางที่ช่วยให้ครูพัฒนาการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไปสู่จุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยมีองค์ประกอบในแผนการสอน ประกอบด้วย 1) เรื่องเวลาช่ัวโมง 2)สาระสําคัญ 3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 เรียนรู้สู่การปฏิบัติขั้นที่ 3 การ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ข้ันท่ี 4 ยืนยันความรู้ 5) สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 6) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 7) บันทึกหลังการสอน 

ในการสร้างแผนการสอนผู้วิจัยไดศ้ึกษาข้อมูลและสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังนี้ 
1)  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินการพัฒนาการ

ทักษะเพือ่ส่งเสริมทักษะทางสังคมแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนเอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 2)  ศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านทักษะทางสังคม ทฤษฎีของนักการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีแบนดูรา และทฤษฎีการเรียน
การสอน วิธีการส่งเสริมทักษะทางสังคมจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3)  กําหนดเนื้อหาและลักษณะของทักษะทางสังคมให้เหมาะสมกับนักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีที่ 1โดยผู้วิจัยสร้างใบ
กิจกรรม ใบความรู้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

4)  นําเนื้อหาทั้งหมดมาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  จํานวน 10 แผน ซึ่งมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนที่ได้พัฒนาขึ้น 4 ขั้นตอน ในแต่ละแผนจะมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันตามลักษณะเนื้อหาของ
ทักษะทางสังคม ดังนี้ (1) การสังเกตรายละเอียด และการจําแนกเมล็ดถั่วชนิดต่าง ๆ (2) การสังเกตรายละเอียด และการจัด
กลุ่มเมล็ดพืชชนิดต่าง ๆ (3) การสังเกตความเหมือน-ความต่าง และการเรียงลําดับขนาด เปลือกหอย เล็ก–ใหญ่ (4) การ
เรียงลําดับสั้น-ยาวของพวงมาลัยใบดอกแก้วและการเปรียบเทียบขนาดแท่งไม้สั้นยาว (5)  การสังเกตความเหมือน-ความต่าง
ของใบไม้และการสังเกตใบไม้ส่วนท่ีหายไป (6) การเรียงลําดับขนาดของใบไม้ และการเรียงลําดับการบานของดอกไม้ (7)  การ
จัดกลุ่มก้อนหิน และการเปรียบเทียบน้ําหนักก้อนหิน (8) การสังเกตภาพแผ่นหลักและภาพแผ่นย่อย (9) การจัดหมวดหมู่เมล็ด
พืชกับสัญลักษณ์ (10) การต่อช้ินส่วนให้สมบูรณ์ 

5)  นําแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความเหมาะสม 
6)  นําขอ้มูลที่ตรวจพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
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2. การสร้างแบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคม แบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย
เป็นแบบ มาตรประมาณค่าโดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

1)  กําหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรมทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย 
2)  ศึกษาหลักเกณฑ์ในการสร้างแบบประเมินพฤติกรรม เทคนิคการเขียนแบบประเมินจากเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
3)  กําหนดเนื้อหาและจุดประสงค์ในการประเมินพฤติกรรม และพิจารณากําหนดน้ําหนักของแบบประเมินเพื่อ

กําหนดอัตราส่วนของแบบประเมิน 
 4)  สร้างแบบประเมินทักษะทางสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายในการวัดความสามารถด้านทักษะทางสังคม การแสดงออก
ทางอารมณ์  ความไวในการรับรู้อารมณ์บุคคลอื่น การควบคุมทางอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางสังคม ความไวในการรับรู้
ทางสังคม การควบคุมทางสังคมเป็นชนิด มาตรประมาณค่า 3 ระดับ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง 

5)  นําแบบประเมินพฤติกรรมที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคล้องกับ
ความสามารถด้านทักษะทางสังคม ด้านการสังเกต การเลียนแบบ การแสดงความคิดเห็น การทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและ
ปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

6)  นําแบบประเมินพฤติกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องทาง
ภาษา ลักษณะการใช้คําถาม ความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัด และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบ
ประเมินแต่ละข้อวัดตรงตามที่กําหนดหรือไม่เพื่อแก้ไขปรับปรุง 

7). จัดพิมพ์แบบประเมินพฤติกรรมวัดความสามารถทักษะทางสังคมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นแบบ
ประเมินมาตรประมาณค่า 3 ระดับ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการสอน  
 การนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สําหรับเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 1 ไปทดลองการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มีรายละเอียดในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากร เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 4 ห้องเรียน  152 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 1 ห้องเรียน (ห้อง 1/1) จํานวน 38 คน โดยสุ่มแบบกลุ่ม  

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
2.1 แผนการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสรมิทักษะทางสังคมจํานวน 10แผนเวลา  10  ช่ัวโมง 
2.2 แบบประเมินทักษะทางสังคม 

3. การด าเนินการทดลอง 
      การวิจัยในน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวสอบก่อน

เรียนและสอบหลังเรียน (One –Group Pretest –Posttest Design) (ล้วน  สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, น. 216)  
โดยดําเนินการทดลองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม ดังนี ้ 

1) ประเมินพฤติกรรมความสามารถด้านทักษะสังคมของนักเรียนก่อนได้รับการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านทักษะทางสังคม (Pretest)  
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2) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมที่พัฒนาขึ้น 
3) ประเมินทักษะทางสังคมของนกัเรียนหลังไดร้ับการสอนตามรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม 

(Posttest) 
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

               ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 1) หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การเปรียบเทียบความสามารถทักษะทางสังคมของผู้เรียนก่อนและหลังทดลองโดยใช้สถิติที ( t-test for 
dependent samples) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบทักษะทางสังคมก่อนและหลังทดลองใช้รูปแบบการสอน 
 

การทดสอบ n 
x  SD. ΣD t 

ก่อนทดลอง 38 6.58 0.68 
9.47 53.88** 

หลังทดลอง 38 16.05 0.80 

** มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 3 พบว่าทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.58  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68  หลังเรียนมีค่าเฉลี่ เท่ากับ 16.05  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.80 จะเห็นได้ว่าการ
พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

สรุปและอภิปรายผล  
1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีแบนดูราเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยเป็นแนวทาง

สําหรับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย  1) ทฤษฎี /หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ  2) 
วัตถุประสงค์ของรูปแบบ  3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ มี 4  ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 
เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 4 ยืนยันความรู้  4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ 
ซึ่งทิศนา แขมมณี (2548, น. 255) ได้อธิบายหลักการของทฤษฎีแบบบูรณาการไว้ว่า เป็นการสอนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ที่
ลึกซึ้งช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีบทบาทในการเรียน ทําให้ผู้เรียนมีความตั้งใจในการเรียนรู้และช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จใน
การเรียน  การเรียนการสอนจัดสาระและวิธีการให้ผู้เรียนอย่างดีทั้งด้านเนื้อหา ความรู้ และการให้ผู้เรียนใช้เวลาเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการแสดงออกทางอารมณ์ ความไวในการรับรู้อารมณ์บุคคลอื่น  การ
ควบคุมทางอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางสังคม ความไวในการรับรู้ทางสังคม การควบคุมทางสังคม ผู้เรียนมีใจจดจ่อ
กับสิ่งท่ีเรียนและช่วยให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ดังที่แบนดูราได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมส่วนใหญ่ของคนในสังคม
เกิดจากการเรียนรู้ โดยสังเกตจากทั้งตัวแบบในชีวิตจริง หรือตัวแบบที่เน้นสัญลักษณ์ ทั้งนี้ตัวแบบจะทําหน้าที่ทั้งสร้างหรือ
พัฒนาพฤติกรรมจริยธรรม และทําหน้าที่ในการระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กปฐมวัยจึงเรียนรู้พฤติกรรมจริยธรรมจาก
ตัวแบบผู้ใหญ่และสังคมจึงเป็นตัวแบบท่ีเด็กดูสังเกตและลอกแบบ การสอนจริยธรรมในแนวคิดนี้คือการสร้างและเลือกตัวแบบ
ที่มีให้เด็กได้สังเกต และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการจัดประสบการณ์ให้
ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย   
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2.  ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น พบว่า ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ หลังการทดลองทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน 
โดยเริ่มจาก ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ  ขั้นที่ 2 เรียนรู้สู่การปฏิบัติ  ขั้นที่ 3 การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และขั้นที่ 4  ยืนยัน
ความรู้  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านสังคมในการแสดงออกทางอารมณ์ 
ความไวในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่น การควบคุมทางอารมณ์ของตนเอง การแสดงออกทางสังคม  ความไวในการรับรู้ทางสังคม 
การควบคุมทางสังคม และมีปฏิสัมพันธ์อันดี นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายทําให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมอยู่
ตลอดเวลา นักเรียนมีความชื่นชมและเต็มใจในการร่วมกิจกรรมการเรยีนการสอนทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิด้านทักษะทาง
สังคมของนักเรียนสูงขึ้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 2  ด้าน ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะด้านการน ารูปแบบการสอนไปใช้ 
1.1 ก่อนที่จะนํารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สําหรับเด็กปฐมวัย ไปใช้ครูผู้สอนควรศึกษา

องค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม สําหรับเด็กปฐมวัย ครูผู้สอน

ต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้ความร่วมมือในกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ ครูผู้สอน
ต้องเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน เพราะในแต่ละขั้นประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายต้องใช้เวลานาน
กว่าที่กําหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 

1.3 ครูผู้สอนต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนคนที่อ่อนควรให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้
ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกแก่นักเรียนตลอดเวลา 

1.4 ครูผู้สอนควรเปิดโอกาสแก่นักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ไม่ควรปิดกั้นความคิดเห็นของ
นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีทางสังคม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

1.5 ขนาดของนักเรียนในกลุ่มควรอยู่ระหว่าง 4-6 คน โดยต้องทําการคละนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่าง
กันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีการหมุนเวียนสมาชิกในกลุ่มเพราะจะทําให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย กับประชากรใน

ระดับชั้นอื่น ๆ  
2.2 ควรมีการนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม สําหรับเด็กปฐมวัยไปศึกษาถึงผลในด้านความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการสอน และเจตคติของผู้เรียนต่อการเรียน 
       2.3 ควรมีการศึกษาถึงการนํารูปแบบการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
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การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
ร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
The Development of Constructivism-based Instruction with 

Analytical Reading Teaching to Enhance Critical Reading Skill 
for Matthayomsuksa 2 Students 

 

อานันย์  สุชิตกุล* ดร.เพ็ญพร ทองคําสุก** รศ.ดร.บังอร  เสรีรัตน์** 

 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการสอนอ่าน
เชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนนนท์ประสิทธ์วิทยา จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ี

ผลการวิจัยพบว่า 
 1) รูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 1) ทฤษฎี /หลักการ/แนวคิดของ
รูปแบบ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติจริง เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ ความสําคัญ 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์
ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ 3) กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ขั้น
นําสู่บทเรียน ขั้นที ่2 ขั้นเรียนรู้สาระและแจกแจงข้อมูล ขั้นที่ 3 ขั้นสังเคราะห์ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปสาระ  และ 4) ผลที่ผู้เรียนจะได้รับ
จากการเรียนรู้ตามรูปแบบผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ วิเคราะห์หลักการ 
 2) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ค าส าคัญ: รูปแบบการสอน  การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 
 
 
 
*นักศกึษาระดับปรญิญาโท สาขาวิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

  The purposes of this research were: 1) to develop the constructivism-based instruction with 
analytical reading teaching to enhance critical reading skill for Matthayomsuksa 2 students and 2) to 
compare critical reading skill of Matthayomsuksa 2 students between before and after learning through 
the developed instruction. The sample included Matthayomsuksa 2/2 students from Nonprasitwittaya 
School. The research instrument involved lesson plans and test of critical reading skill. Data were 
statistically analyzed in MEAN, standard deviation and t-test. 
 The findings revealed as follows. 
 1) The components of constructivism-based instruction with analytical reading teaching to 
enhance critical reading skill for Matthayomsuksa 2 students delineated 1) theory/principle/concept focusing on 
self-directed learning via practice to gain the analytical thinking about the importance, relation, and 
principle 2) objectives focusing on analytical thinking about the importance, relation, and principle 3) 
learning activities with four steps: step 1 – introduction; step 2 – learning and elaborating; step 3 – 
synthesis and step 4 – evaluation and 4) learning outcomes focusing on analytical thinking about the 
importance, relation, and principle. 
  2) The critical reading skill of Matthayomsuksa 2 students after learning through constructivism-based 
instruction with analytical reading teaching was higher than that before the experiment at significance 
level .01. 
 Key words: Instruction, Constructivism, Critical Reading 
 

บทน า 
 การอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นการแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้อ่านที่อยู่ในยุคสังคม
ข่าวสาร  ซึ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีท้ังเชื่อถือได้ มีคุณค่า และข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได้  บิดเบือนความจริง  มีอคติ  ลําเอียง  
ผู้อ่านจึงจําเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพื่อประเมินสิ่งที่ตนอ่านและตัดสินว่าจะเช่ือได้มากน้อยเพียงใด (วีณา วีสเพ็ญ,2535, น.
143 ) ดังนั้น การสอนการอ่านเชิงวิเคราะห์ ครูต้องหาวิธีทําให้นักเรียนเข้าใจ และรู้คําศัพท์ความหมายของคําศัพท์ก่อนที่จะทํา
ความเข้าใจ ในการอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ได้ ในการอ่านที่มีคุณภาพต้องอ่านอย่างรู้จุดมุ่งหมายว่าอ่านเพื่ออะไร และครูต้องมี
เปูาหมายในการสอนด้วยว่าต้องการอะไรให้นักเรียนมีการพัฒนาการอ่านด้านใดบ้าง (สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย์, 2545, น.8) 
การจัดรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การให้อิสระแก่ผู้เรียนในการทํางาน  และสร้างบรรยากาศที่ดีในช้ัน ช่วยให้
ผู้อ่านมีความคิดกว้างขวาง รู้เท่าทันความเป็นไปของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   ดังนั้น เราควรหาเวลาอ่านหนังสือเป็นประจําจะทําให้
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หากผู้อ่านรู้จักเลือกหนังสือรู้วิธีอ่านทั้งอ่านออกและอ่านเป็น  สามารถเข้าใจเรื่องที่อ่าน และรู้จัก
การวิเคราะห์วิจารณ์ในสิ่งที่อ่านได้อย่างถูกต้อง  (วัชรี บูรณสิงห์  และนิรมล  ศตวุฒิ, 2542, น.9) ดังนั้น ครูควรจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านแก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ 
ความคิด และพัฒนาชีวิตให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเฉพาะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการอ่านในระดับที่สูงกว่าการอ่าน
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ทั่ว ๆ ไป กล่าวคือ ไม่ใช่เป็นเพียงการอ่านเพื่อความรู้และความบันเทิงเท่านั้น แต่ยังต้องมีการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านด้วยการอ่าน
เชิงวิเคราะห์จะช่วยฝึกให้ผู้อ่านใช้ความคิด  สติปัญญา และมีความรอบรู้ต่อสิ่งท่ีได้อ่าน การฝึกแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
จะช่วยให้ผู้อ่านคิดเป็น มีความรู้ที่กว้างขวาง และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการใช้ทักษะทางปัญญา ส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์ (กระทรวงศึกษาธิการ,  ม.ป.ป. , น.10-12) การอ่านเชิงวิเคราะห์เป็นสิ่งจําเป็นต่อบุคคลทุกระดับ 
เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการคิดแบบอื่น ๆ ช่วยให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพื้นฐานความรู้ในการนําไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
การประเมินและการตัดสินใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง ผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านเชิงวิเคราะห์จะเป็นผู้ที่สามารถคิดได้
ลึกซึ้ง ชาญฉลาด รอบคอบ นําไปสู่การสร้างความรู้  ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหา สามารถปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดน ตลอดจนนําไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ในการดําเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี (กรมวิชาการ, 2546, 
น.208-210) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ กับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนเกิด
ทักษะการอ่าน รู้จักคิดวิเคราะห์และเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ถูกต้องและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปฏิบัติจนเกิดผลดีต่อชีวิต
ตนเอง ชีวิตครอบครัวและสังคมโดยรวมได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ เพื่อ

พัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้

รูปแบบการสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาเรื่อง  การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ร่วมกับการสอนอ่านเชิง
วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์สําหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน
โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี ้ 

ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบการสอน การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน คุณภาพการศึกษา ปัญหาด้านการอ่านเชิง
วิเคราะห์ของเด็กไทยในยุคปัจจุบันซึ่งการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์มากที่สุด คือ
ผู้เรียนอ่านแล้วไม่สามารถนําเรื่องที่อ่านไปวิเคราะห์แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์ความ  ตีความ สรุปความ หาคําสําคัญ
ในเรื่องที่อ่าน นําความรู้จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา  ตัดสินใจ  คาดการณ์   
 2. ศึกษาปรัชญา/ทฤษฎี/รูปแบบการสอน โดยศึกษาแนวคิดตามปรัชญาพิพัฒนนิยม ปรัชญาปฏิรูปนิยม แนวคิด
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์และบรุนเนอร์ ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง แนวคิดทฤษฎีและการอ่านเชิง
วิเคราะห์และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
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 3. การสร้างรูปแบบการสอน ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ ตามปรัชญา
การศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยนําองค์ประกอบท่ีได้มาเรียบเรียงสร้างความสัมพันธ์เป็นขั้นตอนจนได้รูปแบบการสอน
ที่พัฒนาขึ้น ดังนี ้

3.1 การสังเคราะห์ปรัชญาการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทําให้ได้กรอบแนวคิดที่นําไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการสอน ได้แก่ 1) กรอบแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 2) กรอบแนวคิด
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และ 3) กรอบแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์  

3.2 การกําหนดแนวคิดและการสร้างรูปแบบการสอน โดยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้นได้ประยุกต์แนวความคิดของขั้นตอนการสอนตาม
กระบวนการอ่านเชิงวิเคราะห์และขั้นตอนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีกระบวนการเรียนการสอน 4 
ขั้นตอน ดังนี ้1) ขั้นนําสู่บทเรียน 2) ขั้นเรียนรู้สาระและแจกแจงข้อมูล 3) ขั้นสังเคราะห์  และ 4) ขั้นสรุปสาระ  
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู ้และ 2)  แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห ์ผู้วิจัยดําเนินการสรา้งเครื่องมือในการวิจัย ดังนี ้ 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้  
 1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร การจดัการเรียนรู้วิชาภาษาไทย สาระที ่1 การอ่าน มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสรา้งความรู้
และความคิด เพื่อนําไปใช้ตดัสินใจแก้ปัญหาในการดําเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน  

1.2 ศึกษาเนื้อหาสาระที่ 1 การอ่าน จากหนังสือเรียนและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง และกําหนดผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
 1.3 ศึกษาหลักการพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการ
สอนอ่านเชิงวิเคราะห์ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
 1.4 ศึกษาจุดประสงค์การเรยีนรู้ที่ตอ้งการให้นักเรียนเกิดการเรยีนรู้ กําหนดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
รวมทั้งการวัดผลประเมินผล โดยพิจารณาสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ และการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 1.5  สร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ จํานวน 4 
แผน ใช้เวลา 12 ช่ัวโมง ซึ่งแต่ละแผนมีองค์ประกอบดังน้ี 1) มาตรฐานการเรียนรู้ 2) สาระสําคัญ 3) ผลการเรียนที่คาดหวัง 4) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 5) เนื้อหาสาระ 6) กิจกรรมการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ขั้นนําสู่บทเรียน ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้สาระและ
แจกแจงข้อมูล ขั้นที่ 3 ขั้นสังเคราะห์  ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปสาระ   
 1.6 นําแผนจัดการเรียนรู้ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอต่อประธานกรรมการที่ปรึกษาและกรรมากาที่ปรึกษาร่วม
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความสอดคล้อง  และความเป็นไปได้ของกิจกรรม  
 1.7 นําแผนจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้ว จากข้อ1.6 ใหผู้้เชียวชาญจํานวน 3 ท่านตรวจสอบอีกครั้งก่อนนําไปใช้จริง 
 1.8 นําแผนการจัดการเรียนรู้ ไปสอนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 4 แผนการเรียนรู้ดังนี้  
1) เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์จากข่าวเรื่อง เตือนภัยเจ้าของรถ 2) เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์จากบทความเรื่องความจริงใน
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ชีวิต 3) เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์จากเรื่องสั้นเรื่องธรรมะประดับใจ  และ 4) เรื่อง การอ่านเชิงวิเคราะห์จากสารคดี  
เรื่อง  มวยไทย มรดกชาติ  

2. แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ผู้วิจัยไดด้ําเนนิการตามขั้นตอนการสร้างดังนี ้
2.1 ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธีการสรา้งแบบทดสอบ การวัดและประเมนิผล และวิธีการสร้างแบบทดสอบความสามารถ

ในการอ่านเชิงวิเคราะห ์
2.2 คัดเลือกเนื้อหาสําหรับใช้ในการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  

  2.3 นําเนื้อหาที่คัดเลือกมาสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการวัด
ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ทั้ง  3  ด้าน ได้แก่  วิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ 
คําถามเป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข้อ  

2.4 นําแบบทดสอความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จํานวน  60  ข้อ  เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
ตรวจสอบความสอดคล้องกับความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์  และปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.5 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องใน
การวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ หรือไม่เพื่อแก้ไขปรับปรุง 

2.6 นําแบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 45 คน แล้วทําการตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดให้ 0 คะแนน 

2.7 ตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบรายข้อ แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) 
ของแบบทดสอบ คัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่าความยากง่าย ระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอํานาจจําแนก 0.20 ขึ้นไป โดยได้
แบบทดสอบทีม่ีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38-0.83 และค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.40-0.95 จํานวน 40 ข้อ 

2.8 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ทั้งฉบับโดยหาค่าความเช่ือมั่นด้วย
วิธีการ KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) โดยใช้เกณฑ์ความเช่ือมั่นตั่งแต่ 0.70 ขึ้นไป ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.86    

2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นแบบทดสอบ
ฉบับจริง ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ เพื่อใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างสําหรับการทําวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปการสอน 
การนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 ไป

ทดลอง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ตําบลโสนลอย  อําเภอบางบัวทอง  

จังหวัดนนทบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  จํานวน 85 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา ตําบลโสนลอย  อําเภอบางบัวทอง  

จังหวัดนนทบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 จํานวน 40คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่มใน
การสุ่มจาก 2 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งดําเนินการทดลองตามแนวแบบแผนการทดลองแบบหนึ่งกลุ่ม สอบก่อน 

สอบหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น.20 อ้างถึงใน สุณิสา เกียวกุล, 2548, น. 82) 
ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังนี้ 

การด าเนินการทดลอง มีขั้นตอนดังนี ้
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ จํานวน 40 ข้อ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น 

และบันทึกผลเป็นคะแนนเก็บไว้ 
 2.ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับ
การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์จํานวน 4 แผนใช้เวลา12ช่ัวโมง 
 3.ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ฉบับเดิม บันทึกคะแนนเปรียบเทียบกับ
การทดสอบก่อนเรียน 
 4. นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2. หาค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีของ Kuder Richardson 20 (KR-20) 
3. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของผู้เรียน ก่อนและหลังทดลอง โดยใช้การทดสอบค่าที  

(t-test for dependent sample) 
4.วิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้โดยหาค่าดัชนีของความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ 
5.วิเคราะห์หาค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญ หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจําแนก (r) จากผลการทดสอบของนักเรียนที่เรียนเรื่องนี้
มาแล้ว 
 

ผลการวิจัย 
 จากพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 สรุปได้ว่านักเรียน
ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการสอนอ่านเชิงวิเคราะห์มีความสามารถในการ
อ่านเชิงวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เช่นวิเคราะห์ความสําคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการได้ ซึ่งรู้ได้จากการตอบ
คําถามในขั้นตอนท่ี 3 ขั้นสังเคราะห์ และขั้นตอนท่ี 4 ขั้นสรุปสาระ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลตามลําดับของวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับการสอนอ่าน
เชิงวิเคราะห์ ทําให้ได้รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติ ตามขั้นตอนกระบวนการของรูปแบบจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
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ตนเอง โดยการลงมือปฏิบัติ จนเกิดความสามารถในการวิเคราะห์ความสําคัญวิเคราะห์ความสัมพันธ์และวิเคราะห์หลักการได้ 
จากการทํากิจกรรมที่ให้นักเรียนไดเ้รยีนรู้ดว้ยตนเองและยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทํางานเป็นกลุ่มสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 
นักเรียนสามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2540, น.42) กล่าวว่า การสร้างความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์ความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเอง ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้น เมื่อผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่น 
หรือได้พบสิ่งใหม่แล้วนําความรู้มาเชื่อมโยง เช่นเดียวกับ ทัศนา แขมมณี (2554, น.7) ที่กล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางสติปัญญาเดิมให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่โดยการนําความรู้ใหม่ไปเช่ือมโยงกับข้อมูลเดิมได้อย่างลงตัวทําให้ผู้เรียนมี
ความเข้าใจในความรู้ใหม่ สามารถอธิบายได้และแสดงออกได้ตามความเข้าใจของตน เนื่องจากผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมาย
ของความรู้นั้นด้วยตนเอง สอดคล้องกับสุวิทย์  มูลคํา (2551, น.71) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้
นักเรียนเป็นผู้ค้นพบความรู้และเรยีนรู้ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการสืบค้นความรู้ 
และการลงมือปฏิบัติจริง จะทําให้นักเรียนเกิดความรู้อันยั่งยืน สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้นได้  

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน พบว่า ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียนเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้คือ หลังการทดลองความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
สูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการ
เรียนการสอน ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก  

ขั้นที่ 1  ขั้นนําสู่บทเรียน   เป็นขั้นที่ครูกระตุ้นเพื่อสร้างความสนใจแก่นักเรียน เพื่อตรวจสอบและทบทวนความรู้เดิม  
เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับกิจกรรมการเรียนการสอน ครูอาจใช้การสนทนาตั้งคําถาม หรือให้นักเรียนเล่าประสบการณ์
ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์   จันทร์เรือง (2549, น. 75) ที่กล่าวว่า การจัดการสอนนั้นครูจําเป็นต้อง
ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียนก่อนท่ีจะให้เรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยการใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียน 
และสอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีความหมายของ ออซูเบล (Ausubel, 1978, p.71-74 ) ที่กล่าวไว้ว่า โครงสร้าง
ความรู้เดิมเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญที่สุดของการศึกษา ผู้สอนจะต้องรู้เป็นจุดแรกเพื่อจะได้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ความรู้เดิม และกลวิธีการเรียนรู้เดิมเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อันจะทําให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งใหม่เข้ากับความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

ขั้นที่ 2 ขั้นเรียนรู้สาระและแจกแจงข้อมูลในขั้นนี้นักเรียนจะไดร้ับใบความรู้ ชมวีดีทัศน์เป็นข้ันท่ีนักเรียนได้ศึกษาจาก
ใบความรู้และจากการชมวีดีทัศน์ นักเรียนสามารถจําแนกและจับใจความสําคัญของเรื่องได้ ว่าใครทําอะไร  กับใคร ที่ไหน 
อย่างไร เมื่อไร และผลเป็นอย่างไรเป็นขั้นที่นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์ด้าน
ต่าง ๆ โดยครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปราย เสนอความคิดเห็นร่วมกัน รวมทั้งการรวบรวมความรู้ประสบการณ์เดิม 
ความรู้จากแหล่งต่างๆที่จะช่วยให้นําไปสู่ความเข้าใจเรื่องประเด็นท่ีจะศึกษามากขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุวิทย์   
มูลคํา ( 2547, น.9) ที่กล่าวว่า นักเรียนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ 
ข้อมูล สิ่งที่ต้องการเรียนรู้ จึงจะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ฮาเบอร์ (Harbre, 
1975, p.56 อ้างถึงใน ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์) ที่กล่าวไว้ว่า การทําความเข้าใจขั้นตอนที่จะเรียนรู้ ผู้เรียนจําเป็นที่ต้องศึกษา
ให้เข้าใจในขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ของหลักเกณฑ์ หรือทักษะนั้นเสียก่อน คือรู้ว่าจะทําอย่างไร จะปฏิบัติอย่างไร ผู้เรียนและ
ผู้สอนต้องวิเคราะห์ทักษะหรือหลักเกณฑ์ให้เข้าใจอย่างละเอียด 
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ขั้นที่ 3 ขั้นสังเคราะห์  เป็นขั้นตอนสําคัญของการสร้างความรู้ใหม่ ประกอบด้วยการทําความกระจ่างและแลกเปลี่ยน
ความคิดจากข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆ การสร้างความรู้ใหม่ด้วยการใช้กระบวนการ เป็นกระบวนการทางปัญญาและ
กระบวนการทางสังคม ประเมินความรู้ใหม่นําเสนอความรู้ที่สร้าง ในข้ันนี้ผู้เรียนจะได้นําความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียน
มาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทําแบบฝึกหัด ใบงาน ช้ินงาน จากการที่ครูมอบหมาย สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสุพน ทิมอ่ํา (2549, น.21) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้เรียนรู้มาแล้วนั้น ผู้เรียนจะสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปั ญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รอบคอบ และมีความสมเหตุสมผล เช่นเดียวกับแนวความคิดของ ฮาเบอร์ (Harbre, 1975, 
p.56 อ้างถึงในปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์) ที่กล่าวไว้ว่า ขั้นฝึกหัดเป็นพฤติกรรมที่คงที่หลังจากที่เข้าใจวิธีการ ขั้นตอนที่
ก่อให้เกิดทักษะแล้วเริ่มลงมือฝึกฝนพฤติกรรมต่าง ๆ จะถูกแก้ไขให้ถูกต้อง จนกระทั่งพฤติกรรมที่ผิดพลาดลดลงเป็นศูนย์ 
พฤติกรรมที่ถูกต้องก็จะคงท่ีและทําการฝึกหัดจนเกิดความชํานาญขึ้น 

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปสาระ เป็นขั้นที่ช่วยให้นักเรียนจําได้ เข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นขั้นสรุปคําตอบ รวบรวมประเด็น
สําคัญ นําเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มอื่นทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  ในขั้นนี้
นักเรียนจะได้ร่วมกันอภิปราย และสรุปความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีโอกาสได้เสนอผลงาน แลกเปลี่ยน
ความรู้กับสมาชิกภายในห้องเรียน ฝึกการเสนอความคิดเห็นต่อผลงานของเพื่อน ซึ่งจะก่อให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็น
ของคนอื่น และสามารถนําข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กรมวิชาการ (2553, น.76)  
ที่ได้กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการให้นักเรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วย
กิจกรรมที่หลากหลาย การเรียนรู้ของนักเรียนจะเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรยีนมีสว่นร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้ที่คงทน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง  เช่นเดียวกับ กับแนวคิดของ ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2543, น.
23) ที่กล่าวว่า การฝึกให้นักเรียนได้คิดในลักษณะต่าง ๆ จะทําให้นักเรียนคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น คิดอย่างรอบคอบ มีเหตุผล 
วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน และมีเหตุผลอันเป็นประโยชน์ต่อการดํารง
ชีวิตประจําวัน การให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนทําให้นักเรยีนมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมต่อเพื่อนดีขึ้น  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องสร้างบรรยากาศทางสังคม และจริยธรรม ให้เกิดขึ้น กล่าวคือ ผู้เรียนต้องมีโอกาสเรียนรู้ใน
บรรยากาศที่เอื้อต่อปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญของการสร้างความรู้ เพราะลําพังแต่การจัดกิจกรรม สื่อการ
เรียนการสอนทั้งหลายที่ครูจัดให้ หรือผู้เรียนแสวงหามาเพื่อการเรียนรู้นั้นไม่เป็นการพอเพียง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การร่วมมือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคิด ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนและบุคคลอื่นจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ซับซ้อนและ
หลากหลายขึ้น 
 จากขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาทุกด้าน ท้ังด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการปฏิบัติ เกิดการวิเคราะห์ 
แยกแยะ ให้เหตุผลประกอบอย่างสมเหตุสมผล กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก เข้าใจกระบวนการทํางานกลุ่ม สามารถ
สรุปข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างหลากหลายทําให้นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการร่วม
กิจกรรมอยู่ตลอดเวลา นักเรียนมีความช่ืนชมและเต็มใจในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ด้านความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ก่อนท่ีจะนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ไปใช้ ครูผูส้อนควรศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ครูผู้สอนต้องช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีของตนเองและให้ความร่วมมือในกระบวนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้  อีกทั้งครูผู้สอนต้องเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน เพราะรูปแบบการสอนในแต่ละ
ขั้นประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายต้องใช้เวลานานกว่าท่ีกําหนดไว้ ดังนั้น ครูผู้สอนควรยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 

2. ครูผู้สอนต้องมีจิตเป็นผู้ให้ท่ีดีกบันักเรียน ในการให้คําปรึกษา คําแนะนํา ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสรมิและอํานวย
ความสะดวกแก่นักเรยีนตลอดเวลา 

3. ครูผู้สอนควรเปิดใจกว้างให้โอกาสแก่นักเรยีนทุกคนแสดงความคดิเห็นอย่างเตม็ที่ในเรื่องที่วิเคราะห์ ไม่ควรปดิกั้น
ความคิดเห็นของนักเรียน ส่งเสรมิให้นักเรียนกลา้แสดงออก เพื่อให้เกิดปฏิสมัพันธ์ที่ดีทางสังคม สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 

4.ขนาดของนักเรียนในกลุ่มควรอยู่ระหว่าง 4-6 คน โดยต้องทําการคละนักเรียนท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และมีการหมุนเวียนสมาชิกในกลุ่มเพราะจะทําให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรูร้่วมกัน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัย ถึงการนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กับประชากรในระดับชั้นอื่น ๆ  
2. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถ

ในการอ่านเชิงวิเคราะห ์
3.  ควรมีการศึกษาวิจัย ถึงการนํารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์นี้ในกลุ่มสาระ

อื่น ๆ เช่น วิชาสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  
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ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3  
(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

The Exercise of Musical Note Reading for Prathomsuksa 4 Students at Tedsaban 3 
Schools (Sophonpittayakunanusorn) in Hatyai District Songkhla Province 

 
วรรณชัย สงเดช 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู ้เร ียนที ่เร ียนด้วยชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนในรายวิชาดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จํานวน 35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น และ 2) ชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากล
เบื้องต้น ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ สื่อการสอน และใบงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบที  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน

เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 83.00/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนดไว้  

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย ชุดการสอนเรื ่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น สําหรับ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ค าส าคัญ: ชุดฝึก  การอ่านโน้ตสากล  ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were 1) to develop the exercise of musical note reading for 
Prathomsuksa 4 students at Tedsaban 3 School (Sophonpittayakunanusorn) in Hatyai District Songkhla 
Province on basis of criteria 80/80 and 2) to compare students’ learning achievements between before 
and after learning through the developed exercise. The sample included thirty-five Matthayomsuksa 4/1 
students in the 1st semester of academic year 2015. The research instruments were 1) pre-test and post-
test and 2) the exercise including lesson plans, medias, and worksheets. Data were statistically analyzed 
by percentage, mean, and t-test.  
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The findings revealed as follows.  
1) The efficiency of the exercise of musical note reading for Prathomsuksa 4 students at Tedsaban 

3 School (Sophonpittayakunanusorn) in Hatyai District Songkhla Province measured 83.00/85.33, which was 
higher than the specified criteria 80/80.  

2) The students’ learning achievements after learning through the developed exercise was higher 
than those before the experiment at significance level .01. 

Key words: Exercise, Reading musical notes, Prathomsuksa 4 
 

บทน า  

ดนตรีมีหน้าที่และบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งต่อการดําเนินชีวิตของคนเรา เพราะดนตรีช่วยสร้างความสุข ให้เกิดแก่ผู้ที่ได้
ยินได้ฟัง ตลอดจนมีการวิจัยทางการแพทย์ว่าเด็กท่ีเรียนรู้ดนตรี ควบคู่ไปกับวิชาการต่างๆ นั้น เด็กจะมีพัฒนาการทางสมอง
ตลอดจนมีความอ่อนโยนนุ่มนวลในพฤติกรรม การอยู่ร่วมกับ ผู้อื่นในสังคมได้ดีมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เรียนรู้วิชาดนตรี (Thongprasit, 
n.d.) การเรียนรู้และการฝึก ทักษะของเด็กที่มีต่อวิชาดนตรี เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทางการศึกษาจะต้องร่วมมือกันเพื่อ
สร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนา การทางดนตรีที่ดี ดังบทความของ Tongprakhon (2008) ที่กล่าวเอาไว้ว่า “การเรียนรู้แนว
ใหม่ของระบบการศึกษาไทย จัดให้เด็กทุกคนมีโอกาสได้เรียนวิชาดนตรี เพราะดนตรีเป็นหุ้นส่วนของชีวิต ดนตรีเป็นเครื่องมือ 
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการศึกษาดนตรี ส่งเสริมให้เด็กไทยมีความเฉลียวฉลาด การพัฒนา การเรียนรู้ของเด็กจําเป็นต้อง
กระตุ้น ให้สมองเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดนตรีมีอิทธิพลและส่งผลให้มนุษย์เปลี่ยนแปลง ได้จากภายในคลื่นเสียงดนตรีทําให้สมองของ
มนุษย์พัฒนาเด็กรักดนตรี เพราะได้เรียนและได้เล่นดนตรี ความรัก เกิดขึ้นได้ต้องมีความผูกพันที่จะเรียนรู้และเล่นดนตรีได้อย่าง
ลึกซึ้งพอสมควร 

การเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีของนักเรียนทุกโรงเรียนโดยทั่วไปยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ทางการเรียนการสอนอยู่
ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยที่ทางโรงเรียนไม่ได้มุ่งเน้นให้รายวิชาดนตรีเป็นรายวิชาที่สําคัญ
ในลําดับต้น ๆ ของการเรียนการสอน และการดูแลการเรียน การสอนที่ไม่ทั่วถึงของ ครูผู้สอนเนื่องจากการขาดแคลนครูผู้สอนก็
ส่งผลทําให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ทางดนตรีได้ช้าบวกเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่าง ๆ ของสังคมทําให้เด็กมีความสนใจ ในการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน (Thongprasit, n.d.) ฉะนั้นในการเรียนการสอนวิชาดนตรีครูผู้สอนจึงควรมีสื่อ
การเรียนการสอนที่ดี ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็ก ทําให้ เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายและทําให้เด็กสามารถเข้าใจในเนื้อหา
ของวิชาได้ง่ายขึ้น เมื่อเด็กเกิดการเรียนรู้  เกิดการพัฒนา เด็กก็จะมีความรักต่อการเรียน การสอนในรายวิชาดนตรีทั้งนี้  
Charoensuk (2007) ได้กล่าวไว้ว่า “หากเด็กไทย ทุกคนได้เล่นดนตรีโดยผ่านสื่อท่ีผลิตขึ้น อย่างมีระบบ เด็กสามารถบรรเลง 
ดนตรีอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว” ชุดการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นในการที่จะ
ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เข้าใจ ในเนื้อหาวิชา ทําให้เด็กรู้สึกได้รับความสุขในการเรียนและมีความสนใจในเนื้อหาวิชาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งชุดการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ผลิตขึ้นอย่างมีระบบ มีความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของเนื้อหาวิชา สนองต่อความต้องการ ช่วยเร้าและกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากชุดการสอนเป็นชุดสื่อ
ประสมที่มีกิจกรรมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างเต็มที่ ชุดการสอน ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนสื่อ 
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับครูผู้สอน เพราะชุดการสอน แต่ละชุดผลิต มาเป็นหมวดหมู่ มีอุปกรณ์ กิจกรรม ตลอดจนมี
ข้อแนะนํา เกี่ยวกับการใช้ไว้อย่างละเอียดสามารถนําไปใช้ได้ทันที ทั้งการเรียนการสอนรายบุคคลและเป็นกลุ่มชุดการสอนจึงเป็น
สิ่งที่เด็กสามารถเข้าใจในวิชาเรียนได้ง่ายและสามารถนํามาใช้สอนแทนครูผู้สอนในรายวิชาดนตรีได้ (Promwong, 2008) 
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โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานกองการศึกษาเทศบาล นครหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลาซึ่งรับผิดชอบจัดการศึกษาในระดับอนุบาลและระดับการศึกษา ข้ันพ้ืนฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการกําหนด ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ทั้งนี้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะซึ่งมีการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรี ซึ่งก็เป็นรายวิชา หนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้
ข้างต้น แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นการเรียนการสอน ในรายวิชา ดนตรีของโรงเรียนบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ยังขาดแคลนสื่อการเรียนรู้
ทางการเรียนการสอน จึงส่งผลทําให้เด็กเกิดการเรียนรู้ทางดนตรีได้อย่างไม่ทั่วถึง ฉะนั้นสื่อการเรียนการสอนจึงมีความจําเป็นอย่าง
มากในการที่จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีและเด็กมีสุนทรียะในการเรียนรู้จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการใช้
ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีช้ันประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยา คุณา
นุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพราะโน้ตเป็นภาษที่ใช้เขียนบันทึกเสียงดนตรีให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ต่างๆ ทําให้
สามารถศึกษาดนตรีได้เข้าใจง่ายขึ้นและผู้ที่อ่านโน้ตได้ย่อมสามารถพัฒนาทักษะทางดนตรีได้ดีขึ้นด้วย และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนวิชาดนตรีต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อสร้างชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา

นุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนในรายวิชาดนตรีของโรงเรียน เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 4 ห้อง รวม 140 คน ซึ่งจัดการเรียนการสอนแบบคละความสามารถของนักเรียน 

กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 ท่ีเรียนในรายวิชาดนตรีของโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภน พิทยาคุณา
นุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 35 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ห้องเรียน เป็นหน่วยในการสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียนเรื่องการอ่านโน้ตสากล เบื้องต้น แบ่งเป็น 

2 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ด้านเนื้อหา) เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 45 ข้อ ได้
ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และตอนที่ 2 แบบทดสอบภาคปฏิบัติจํานวน 1 ข้อ ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ให้เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสมของแบบ ทดสอบ 

2. แผนการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ สื่อการสอน และใบงาน 
โดยนําชุดการฝึกอ่านโน้ตสากลไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะแบ่ง ออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ 1 นักเรียนจําวน 3 คน ประกอบด้วย เด็กเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน ซึ่งประสิทธิภาพของ
ชุดฝึกเท่ากับ 71.6/72.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 60/60 กลุ่มที่ 2 นักเรียนจํานวน 9 คน ประกอบด้วย เด็กเก่ง 3 คน 
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ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน ซึ่งประสิทธิภาพ ของชุดฝึกเท่ากับ 80.25/85.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 70/70 
และกลุ่มที่ 3 นักเรียนจํานวน 20 คน ได้ค่าประสิทธิภาพของชุดฝึกเท่ากับ 80.00/82.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 
และได้นําเนื้อหาการสอนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิชา 3 ท่าน ให้เป็นผู้ตรวจสอบเพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC) ผลการวิเคราะห์ที่ได้คือ ชุดการสอนการอ่านโน้ตสากล ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1 ซึ่งอยู่
ในระดับที่เหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ขอความร่วมมือถึงโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน

การวิจัย 
2. ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณา

นุสรณ์) ที่เรียนในรายวิชาดนตรี จํานวน 35 คน โดยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนโดยกลุ่มตัวอย่างทําการเรียน จากชุดฝึกการอ่าน
โน้ตสากล ตามขั้นตอนต่อไปนี้  

 2.1.  ทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.2  ประเมินภาคปฏิบัติจากแบบประเมินภาคปฏิบัติก่อนเรียน 
 2.3  เริ่มเรียน ทําแบบทดสอบระหว่างเรียนและประเมินภาคปฏิบัติระหว่างเรียน 
 2.4  ทําแบบทดสอบหลังการเรียนและประเมินภาคปฏิบัติหลังเรียน 
 2.5  นําผลจากการทดลองมาวิเคราะห์หาค่าตามวิธีการทางสถิต ิ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ทําการวิเคราะห์หาค่าความยากของข้อสอบ (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) โดยใช้ค่าดัชนีความไว (S) ข้อสอบที่มีค่าความ

ยากอยู่ระหว่าง 0.20-0.80 และข้อสอบที่มีค่าดัชนีความไวตั้งแต่ 0.40 เป็นเกณฑ์ของข้อสอบมาตรฐาน โดยค่าดัชนีความไว (S) ที่
ทดสอบได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-.80 ซึ่งถือว่าสามารถนํามาใช้ได้ 

2. วิเคราะห์หาค่าอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ ใช้วิธีการหาค่าดัชนีความไวหรือดัชนีเอส (Sensitive Index หรือ 
S-Index)  

3. การหาค่าร้อยละและค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบ  
4 การคํานวณหาค่า IOC ของชุดการเรียนการสอนและแบบวัดผลการเรียน โดยค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ถือว่าเป็น

ข้อสอบที่ตรงตามเนื้อหาสามารถนํามาใช้เป็นแบบทดสอบได้ 
5. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 

(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ 80/80  โดยกําหนดค่า E1 คือประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
ระหว่างเรียน และ E2 คือ ประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียน ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1   
 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินประสิทธิภาพชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล 

ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ของการทดสอบระหว่างเรียน 
(E1) 

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
ของการทดสอบหลังเรียน 

(E2) 
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล 83.00 85.33 
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จากตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านโน๊ตสากล พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการทดสอบระหว่าง
เรียนและการประเมินภาคปฏิบัติระหว่างเรียน มีค่า เท่ากับ 83.00 และประสิทธิภาพตัวหลัง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน
จากการทดสอบ แบบทดสอบหลังเรียนและการประเมินภาคปฏิบัติหลังเรียน มีค่า เท่ากับ 85.33 แสดงว่า ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 80/80   

6. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบที ( 
t-test for dependent sample) ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยการใช้ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล  

การทดสอบ n  S.D. df t Sig 

ก่อนเรียน 35 48.00 2.89 
34 -6.932 .000** 

หลังเรียน 35 51.20 3.75 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสูงกว่าก่อนการ
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 

สรุปและอภิปรายผล 
1. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 

(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ
แบบทดสอบระหว่างเรียนและการประเมินภาคปฏิบัติระหว่างเรียน มีค่า เท่ากับ 83.00 และประสิทธิภาพตัวหลัง ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย 
ร้อยละของคะแนนจากการทดสอบ แบบทดสอบหลังเรียนและการประเมินภาคปฏิบัติหลังเรียน มีค่า เท่ากับ 85.33 แสดงว่า 
ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากล สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดคือ 80/80  ทั้งนี้ ก็เนื่องมาจากชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ต
สากลเบื้องตน้ ตามหลักการสร้างชุดการฝึกอย่างถูกต้อง เรียงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เมื่อนําไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ จึงทําให้
ชุดการฝึกมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด และเมื่อนําชุดการฝึกที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีการฝึกอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และช่วยให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 
ซึ่งชุดการฝึกนี้ได้ทําการจัดลําดับขั้นตอนให้ง่ายต่อการเรียนรู้โดยมีเนื้อหาเริ่มต้นจากให้นักเรียนเข้าใจจังหวะโน้ต-ระดับเสียงและให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ให้คําแนะนํา มีการอภิปรายถึงปัญหาในแต่ละขั้นตอน ทําให้การ
เรียนรู้ของผู้เรียนเกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัด และมาตรฐานการเรียนรู้ สอดคล้องกับ Jaithieng 
(2007) ได้สรุปการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ว่าต้องวิเคราะห์คําอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยให้
ครอบคลุม พฤติกรรมทั้ง ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน 
ชุมชน และท้องถิ่น วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการประเมินผล โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และวิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยเลือกสื่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนั้นได้ใช้



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 420 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

สื่อการสอนประเภทหนังสือนิทาน ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะช่วยดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pohku (2012) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูกลางระดับพื้นฐานสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ชุดฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูกลางระดับพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยวิเคราะห์จากหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษามลายู ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษารูปแบบการสร้างและองค์ประกอบของชุดฝึกทักษะ การอ่าน สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลที่ได้คือนักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเป็นไปตามเกณฑ์ และอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งมีความสามารถในการอ่าน
ภาษามลายูสูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกซ่อมเสริมทักษะการอ่านภาษามลายูกลาง ระดับพื้นฐาน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Bunnagitkarn (2013) ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดาย สําหรับผู้เรียนเปียโนวัยผู้ใหญ่ตอนต้น พบว่า กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านทักษะการอ่านโน้ต และความรู้ความ
เข้าใจของกลุ่มผู้ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึง
พอใจ หลังการเรียนการสอนอยู่ในความพึงพอใจมาก ส่วนผลการประเมินโดยผู้สอนซึ่งใช้แบบสังเกตพฤติกรรม การเรียน พบว่า
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการเรียนภาพรวมอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับงานวิจัย Songsapat (2011) 
ที่ได้พัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการจําบทเพลง สําหรับนักเรียนเปียโน อายุ 11-12 ปี พบว่า 1) กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านทักษะการบรรเลงเปียโนจากความจําไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) 
กลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ความเข้าใจ สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสําหรับ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยการใช้ชุดฝึกการอ่านโน้ตสากลสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้ก็
เพราะชุดการฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน โน้ตสากลเบื้องต้น ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเมื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นชุด
การฝึกที่มีความน่าสนใจ อันมีผลมาจากมีเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ทําให้เกิดการเร้าความสนใจ
ของนักเรียน จนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์แก่เด็ก ทําให้รู้สึกว่าไม่ถูกบังคับให้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Purmpul (2011) ผลการใช้แผนจัดการเรียนรู้เรื่องการบรรเลงระนาดเอก และฆ้องวงใหญ่ตามแนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ ต่อทักษะ
การบรรเลงรายบุคคลและการบรรเลงเป็นกลุ่มของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 1) แผนจัดการเรียนรู้เรื่อง
การบรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ตามวิถีไทยและแผนการจัดการเรียนรู้ ตามวิถีไทยที่มีการประยุกต์ใช้แนวคิดของคาร์ล ออร์ฟ 
ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.328 จากระดับ 1-5 (M = 4.328, SD = 0.235) 2) 
นักเรียนกลุ่มออร์ฟมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการบรรเลงรายบุคคลและทักษะการบรรเลงเป็นกลุ่ม  สูงกว่านักเรียนกลุ่มปกติ 3) นักเรียน
กลุ่ม ออร์ฟมีคะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอ สูงกว่า นักเรียนกลุ่มปกติมี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Chumvijan (2012) การพัฒนาผลการเรียนรู้และเจตคติทางดนตรีของเด็กหูหนวกโดยใช้กิจกรรมดนตรี เพื่อพัฒนาความสามารถ
ทางด้านจังหวะ ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้าน จังหวะเน้นการใช้สายตา และภาษามือของ
เด็กหูหนวก มีการแสดงออกทางจังหวะโดยการเคลื่อนไหว 2) เด็กหูหนวกมีการพัฒนาทางด้านจังหวะหลังจากได้รับกิจกรรมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การสอนในระบบโรงเรียน ครูผู้สอนจะต้องควบคุม และดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อคอยให้คําปรึกษา ตอบข้อ

ซักถามของผู้เรียน รวมทั้งควรทําการตรวจปรับทันทีทุกครั้ง หลังจากผู้เรียน ได้เรียนเสร็จหรือทําแบบฝึกเสร็จ เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจและให้ผู้เรียนท่ีเรียนช้าตามบทเรียนได้ทัน 

2. ในการเรียนการสอนแต่ละหน่วยการเรียนรู้อาจจะมีการจาํกัดในเรือ่งของเวลา ครูผู้สอน จําเป็น ต้องศึกษาเนื้อหา
ในเรื่องที่จะสอนอย่างเข้าใจก่อนทําการสอน เพื่อความรัดกุมในการสอนและ เพื่อความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียน
มากที่สุด  

3. สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมหรือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างชุดการสอนเรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น
ให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียนหรือผู้สนใจที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาหาความรู้และเพื่อให้เป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการสร้างชุดการสอนหรือชุดฝึกที่เกี่ยวข้องกับสาระทางด้านดนตรีให้ครบทุกด้าน ตามหลักสูตร และหลากหลาย 
เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้มีโอกาสเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ควรนําเอารูปแบบและกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ไปทําการวิจัยกับเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ 

3. งานวิจัยที่สร้างขึ้นอาจจะมีข้อจํากัดในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน ที่เรียนในโรงเรียน
สังกัดเทศบาล 3 โรงเรียนเดียว ควรนําชุดการสอนหรือชุดฝึกไปทดลองใช้กับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัด
โรงเรียนเทศบาลโรงเรียนอื่นๆ 

4. ควรสร้างและพัฒนาชุดการสอนหรือชุดฝึกทางด้านดนตรีให้ครบตามกระบวนการเรียนการสอนในแต่ละช่วงช้ัน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ใน 4 ด้าน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ในปี 2559 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา จํานวน 738 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และแบบ
ตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัย พบว่า 
การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวม 4 ด้านอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต ส่วนด้านกระบวนมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
 ค าส าคัญ :  การประเมินผลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the curriculum evaluation of graduate study 
Bansomdejchaoparya Rajabhat University in 4 aspects. The sample is Instructor, students year 2016 and 
graduated included 738 people. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and checklist 
and was statistically analyzed in percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 
 The findings revealed that the curriculum evaluation of graduate study Bansomdejchaoparya 
Rajabhat University was generally found at the high level. After item analysis, the one with the highest 
mean was context, product, and process.  

Key words:  Curriculum evaluation, Graduate Study 
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บทน า 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถในสาขาต่าง ๆ ใน
ระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ การจัดการศึกษา ในประเทศใดก็ตามจะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้
ตามที่กําหนดไว ้ถ้าขาดหลักสูตรที่เป็นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางการศึกษา (อนุชัย ตั้งศุภพรชัย, 2546, น.1) การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกับการศึกษาในระดับอื ่น ๆ ที่จะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็น
สากล นอกจากนี้การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะต้องเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้  ความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่น
ได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กําหนดให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนาให้มีความทันสมัย  และปรับปรุง
คุณภาพด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ประกอบกับมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง (สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2553, น.21-23) ดังนั้น การประเมินหลักสูตรจึงเป็นกระบวนการที่
สําคัญในการแสวงหาคําตอบว่า หลักสูตรได้ดําเนินการบรรลุตาม วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ จุดมุ่งหมาย
ดั้งเดิมในการตั้งมหาวิทยาลัย โดยทั่วไปก็คือการสร้างให้ผู้เรียนมีความรู้ในขั้นสูงและเช่ียวชาญในศาสตร์ของตน แม้ต่อมา
ภารกิจของมหาวิทยาลัยจะมีบทบาทต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภารกิจในการสอนหรือผลิตบัณฑิตก็ยังคงเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอยู่เช่นเดิม ในการจัดการศึกษา
เพื่อให้ได้มาซึ่งบัณฑิตที่พึงประสงค์นั้น กรอบสําคัญในการดําเนินงาน ได้แก่ หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรเปรียบเสมือนแผนที่ในการ
เดินทาง หากได้วางและเลือกเส้นทางการเดินทางไว้อย่างรอบคอบแล้ว การเดินทางก็จะไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก (ปราณี 
กุลวณิชย์, 2540, น.142) หลักสูตรที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โครงสร้างของหลักสูตรต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถ
ศึกษาด้วยตนเองได้ มีรายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดไว้สนองตอบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร สะท้อนให้เห็นถึง
คุณลักษณะเด่นของผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากหลักสูตรนั้น ๆ อย่างไรก็ตามหลักสูตรที่สร้างขึ้นย่อมต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมที่เป็นอยู่ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ไม่มีหลักสูตรใดที่จะสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป (บุญส่ง นิลแก้ว, 2530, น.1) หลักสูตรที่ดีจะต้องได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2534, น.15) จึงจําเป็นต้องมีการประเมินผลการใช้
หลักสูตรว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนหรือไม่ และนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความลุ่มลึกในศาสตร์ของตน 
ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถนําความรู้ และความสามารถของตนไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา และการแก้ปัญหาในท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับนี้จึงต้องมีหลักสูตรที่ดี ยืดหยุ่นและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับริบทของวิชาชีพนั้น 
ๆ อยู่ตลอดเวลา 

จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และข้อกําหนดจากกฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทําให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่สําคัญในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา อาจมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ล้าสมัย เห็นควรต้องปรับปรุง และเพิ่มเติมสาระและกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องเหมาะสมกับการนําไปใช้ไดต้ามบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกลา่ว ดังนั้นจึงควรจะมีการประเมิน
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หลักสูตร ในระดับบัณฑิตศึกษาในทุกหลักสูตร เพื่อให้มีความเหมาะสม และสามารถนําไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาปี 2559 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 
2554 - 2558 จํานวน 904 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ปี 2559 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาบัณฑิตศึกษา โดยกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608-610)  จํานวน 738 คน และใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตาม
รูปแบบซิปป์  (CIPP Model)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  อายุ ประสบการณ์การทํางาน และระดับ
การศึกษา มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Ratting Scale) 
 ตอนที่ 2 สอบถามแบบสอบถามการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ด้านบริบท ด้านปัจจัยนําเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตามรูปแบบซิปป์ (CIPP Model)  ลักษณะของ
แบบสอบถาม เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่ได้จากดําเนินการเก็บรวบรวมครั้งนี้ ผู้วิจัยนํามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี ้

1. วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย จําแนกตามเพศ อายุ ประสบการณ์การทํางาน และ
ระดับการศึกษา โดยใช้ค่าร้อยละ 
 2. วิเคราะห์การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านบริบท 2) ด้านปัจจัยนําเข้า 3) ด้านกระบวนการ และ 4) ด้านผลผลิต โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  โดยรวม 4 ด้าน 

การประเมินผลการใช้หลักสูตร x  SD. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านบริบท 3.98 0.82 มาก 1 
2. ด้านปัจจัยนําเข้า 3.74 0.72 มาก 3 
3. ด้านกระบวน 3.66 0.75 มาก 4 
4. ด้านผลผลติ 3.86 0.79 มาก 2 

รวม 3.81 0.77 มาก  
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย ด้าน
บริบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านผลผลิต และด้านปัจจัยนําเข้า ส่วนด้านกระบวน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้าน
ผลผลิต และด้านปัจจัยนําเข้า ส่วนด้านกระบวน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีรายละเอียดของผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผล
ในแต่ละด้าน ดังนี ้
 1. ด้านหลักบริบท โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า วัตถุประสงค์สอดคล้องต่อความต้องการ
ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สามารถนําเนื้อหาหลักสูตรไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและหรือปรับปรุง
ระบบงานขององค์กร ส่วนหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาได้ตามที่ต้องการ และเนื้อหาวิชาที่เรียนในหลักสูตร 
มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะสังคม  มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ด้านบริบท ในส่วนของ
วัตถุประสงค์สอดคล้องต่อความต้องการของผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถนําเนื้อหาหลักสูตรไปใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
และหรือปรับปรุงระบบงานขององค์กร อีกทั้งหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกเรียนวิชาได้ตามที่ต้องการ และเนื้อหาวิชา
ทีเ่รียนในหลักสูตร มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะสังคม ผู้วิจัยเห็นว่า ในการจัดทํา
หลักสูตรควรจัดรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ 
ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและทันสมัยต่อสภาวะปัจจุบัน  เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งเป็นไปตาม
แนวคิดของวิชัย  วงษ์ใหญ่ (2537) ที่ได้ให้แนวคิดว่า หลักสูตร คือ  มวลประสบการณ์ทั้งปวงที่จัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ครบถ้วน  ตามมาตรฐานคุณภาพสากล มาตรฐานความเป็นชาติไทย และมาตรฐานที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการและสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กําไรทิพย์  จรินทร์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา โดยผลการประเมินหลักสูตรด้านบริบทพบว่าหลักสูตรนี้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงานภาครัฐ 
และการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล อันส่งผลให้ระบบสังคม เศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น 
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 2. ด้านปัจจัยนําเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่
สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ผู้สอนมีความสามารถในการให้คําแนะนําและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่
นักศึกษา ส่วนนักศึกษาต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพื่อเปลี่ยนสายงาน และตําแหน่งงานที่สูงขึ้น และเอกสารตําราประกอบการ
สอนมีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ส่วนใหญ่ด้านปัจจัยนําเข้า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้สอนและ
ผู้เรียนซึ่งจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สอนมีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่สอนมีความสามารถในการให้คําแนะนําและให้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาได้ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มวุฒิการศึกษาเพื่อการทํางาน และตําแหน่ง
งานท่ีสูงขึ้น อีกท้ังเอกสารตําราประกอบการสอนมีเนื้อหาวิชาที่สอดคล้องกับรายวิชาที่เรียนสามารถทําให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ 
ผู้วิจัยเห็นว่า ควรให้ความสําคัญกับศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องเน้นให้มีระดับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ที่เหมาะสมและตรงกับรายวิชาที่สอน ควรมีการวางแผนด้านสถานที่เรียน วัสดุอุปกรณ์สื่อการสอนให้เพียงพอและมีความทันสมัย  
เพราะอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รุ่งภพ  คงฤทธิ์ระ
จัน (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า
การศึกษาของอาจารย์มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และยังสอดคล้องกับ ไทเลอร์  (Tayler. 1963 : 3803-
A) :ซึ่งได้ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา ในวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ
โอกลาโฮมา โดยสัมภาษณ์ผู้สําเร็จการศึกษา จํานวน 125 คน และอาจารย์ในโรงเรียนที่ผู้สําเร็จการศึกษาสอนอยู่ จํานวน 75 
คน ผลการวิจัยพบว่าความรู้ ทางวิชาเฉพาะ ควรมีเนื้อหารายวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้น ส่วนในวิชาการศึกษาควรปรับปรุงบางส่วนเพื่อ
นําไปใช้ในสถานการณ์จริง ควรให้มีโอกาสเลือกรายวิชาตามความสนใจของผู้เรียน   
 3. ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่
นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ อาจารย์ผู้สอนได้สอน
เนื้อหาวิชาครบถ้วนในระยะเวลาที่กําหนด ส่วนอาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการสอนสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาได้
อย่างเข้าใจชัดเจน มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาจนจบการศึกษาอย่างเป็น
ระบบและชัดเจน รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนได้สอนเนื้อหาวิชาครบถ้วนในระยะเวลาที่กําหนด และอาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการ
สอนสามารถอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาได้อย่างเข้าใจชัดเจน ทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการจัดการที่ดี ผู้วิจัยเห็นว่า การจัด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลต่อคุณภาพ ของนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา จึงควรมีการวาง
แผนการดําเนินงานจัดการเรยีนการสอนอย่างเป็นรปูธรรมที่ชัดเจน มีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดแูลประสานงาน
ให้ นักศึกษาเกิดความสะดวกในทุกเรื่อง  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สึกรับรู้ถึงความมั่นคงในการเรียนการสอนและการสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1.3 
(10)  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่กล่าวไว้ว่ากลยุทธ์การสอน หมายความถึง การจัดเง่ือนไขการเรียนรู้ 
วิธีการสอน  เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ (ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552, น. 28) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาเรียม นิลพันธุ์ (2554) ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน คณะศึกษา ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีการตรวจสอบงาน และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างชัดเจนเหมาะสม  
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 4.  ด้านผลผลิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถบริหารจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานความร่วมมือรวมพลัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สามารถนําความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดกับผู้อื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ส่วนมีภาวะความเป็นผู้นําในการทํางานมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด ซึ่งการที่หลักสูตร
สร้างแนวทางที่ทําให้ผู้ที่ศึกษา หรือผู้ที่สําเร็จการศึกษาไปสามารถบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสานความร่วมมือรวมพลัง และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดกับผู้อื่น อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งมี
ภาวะความเป็นผู้นําในการทํางาน ซึ่งจะทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการประกอบอาชีพ มีความสอดคล้อง เพราะตรงกับความ
ต้องการของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทํางานภาครัฐและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในรายวิชาต่าง ๆ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์
ทําให้นักศึกษานําไป  ใช้งานจริง ปฏิบัติการจริง โดยนําองค์ความรู้ทางด้านวิชาการไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการทํางานได้  
ผู้วิจัยเห็นว่า  ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาขึ้นอยู่กับระดับความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์  อาชีพ  สภาพแวดล้อมของ
นักศึกษา ที่ล้วนส่งผลต่อกระบวนการทางความคิด  ที่จะนําความรู้ไปปรับใช้ทั้งในการเรียน  การทํางาน  และสังคม  การ
จัดการเรียนการสอนจึงควรสอดแทรก ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไว้ในแผนการสอน ในกิจกรรม
ระหว่างเรียนไว้ด้วย  ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ 1  สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ว่า  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเป็นการมุ่งเน้นเปูาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้  (learning outcomes) 
ของนักศึกษา ซึ่งการเรียนรู้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณท์ี่ได้รบัระหว่าง
การศึกษา อีกทั้งยังเป็นไปตามแนวคามคิดของสุมิตร คุณากร (2523, น. 198) กล่าวถึงการประเมินหลักสูตรไว้ว่า การประเมิน
หลักสูตรคือการหาคําตอบว่าหลักสตูรสัมฤทธิ์ผลตามที่กําหนดไว้ในความมุง่หมายหรือไมม่ากน้อยเพียงใด  และอะไรเป็นสาเหตุ 
และยังสอดคล้องกับ คาอูส ทรีโอดอร์ รอดนี (Kauss, Theodore Rodney. 1969 :2163-A) ได้ทําการวิจัยเรื่อง การประเมิน
หลักสูตรปริญญาโททางการสอน ของมหาวิทยาลัยนอร์สเวสเทิร์น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้สําเร็จการศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้สําเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพครู จํานวนร้อยละ 80 มีความคิดเห็นว่า ความสามารถทางด้านการสอน
ของพวกเขายังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จึงมีความต้องการให้มีการจัดหลักสูตรทางด้านการสอนขึ้น โดยการเน้น
เกี่ยวกับสมรรถภาพทางการสอนให้มากสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งภพ คงฤทธิ์ ระจัน (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งผลการวิจัยพบว่าด้านผลที่ได้จาการเรียนและการนําไปใช้
ประโยชน์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ประชาชนและคนในองค์กรเกิดการยอมรับความรู้  ความสามารถ  ก่อให้เกิดการทํางาน
แบบมีส่วนร่วม ลดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  สร้างความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิบัติ 
 จากการวิจัยการประเมินผลการใช้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติ ดังนี้  
 1.  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป ควรจัดให้สอดรับกับประชาคมอาเซียน โดยเพิ่มเติมวิชาที่เกี่ยวข้องกับประเทศ
เพื่อนบ้านเป็นวิชาเลือก ทําให้นักศึกษาได้เข้าใจการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อปรับใช้ให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก  
 2. จัดหาศักยภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร อันเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักในการเปิดหลักสูตร ให้มีจํานวนมากเพียงพอ 
จึงสามารถบริหารจัดการและการวางแผนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาได้เหมาะสม 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 429 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คือ การทําการวิจัยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มผู้ร่วมงานของหน่วยงานทุก
หน่วยงานท่ีนักศึกษาปฏิบัติงานอยู่เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธ์ิของการนําความรู้ที่จากการเรียนไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้ทราบว่าในสถาบันแต่ละ
แห่งมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างไร มีผลสัมฤทธ์ิมากน้อยเพียงใด เพื่อนํามาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. ควรทําการวิจัยความคิดเห็นการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กองคลัง เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคหาแนวทางการแก้ไขการจัดการเรียนการสอน เพื่อนํามา
วางแผนการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประชากร ได้แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 554 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยทําการ
คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1) องค์ประกอบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ เรียงตามน้ําหนักองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อยคือ 1) แนวทางการปฏิบัติ 
2) การดําเนินชีวิต 3) การจัดการความรู้ 4) การประชาสัมพันธ์ 5) คุณธรรม จริยธรรม 6) การสร้างภูมิคุ้มกัน 7) ความ
พอประมาณ 8) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 9) การจัดการสารสนเทศ 10) ความเสียสละ 11) ความร่วมมือ 12) การ
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน และ 13) การสร้างทักษะการเรียนรู้               
 2) ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยวิธีสัมมนาอิงผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่ารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความถูกต้องครอบคลุม เหมาะสม 
เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์    
 ค าส าคัญ:  การจัดการศึกษา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
*อธกิารบดี มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
***อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

 The purposes of this research were to find: 1) The components of educational management 
according to sufficiency economy philosophy of professor of Bansomdejchaopraya Rajabhat University and 
2) The confirmation of educational management according to sufficiency economy philosophy of professor 
of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The population was 554 person. The samples calculating by 
sample size from the tables of Krejcie and Morgan were 290 person. The data collected by using the 
questionnaires. The data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, exploratory 
factor analysis, and content analysis. 
 Findings were as follows: 
 1) The educational management according to sufficiency economy philosophy of professor of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University factors of 13 components by weight The compositions were as 
follows: 1) Practices 2) Lifestyle 3) Knowledge Management 4) Public Relations 5) Moral Ethics 6) Immunity 
7) Modesty 8) Learning process enhancement 9) Information Management 10) Sacrifice 11) Collaboration 
12) Operational analysis and 13) Creating Learning Skills. 
 2) The experts were confirmed that the Model of the Sufficiency Economy Philosophy of the 
Faculty members of Bansomdejchaopraya Rajabhat University was accuracy, propriety, feasibility, and 
utility standards. 
 Key words:  Educational Management, Sufficiency Economy Philosophy 
 

บทน า 

 การจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเปูาหมายสําคัญ คือ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน รู้จักการใช้ชีวิตที่
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ  ฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดล้อม
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์ ความเป็นไทย โดยการจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการ
ได้ใน 2 ส่วน คือ 1) การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ 2) การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน และการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นอกห้องเรียน ซึ่งครูเป็นบุคลากรที่สําคัญในการถ่ายทอดความรู้ และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่เด็กโดยครูต้องเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง สามารถวิเคราะห์ ความพอเพียง/ไม่พอเพียงของตนเองและครอบครัว อีกทั้งสามารถปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ดําเนินชีวิตแบบพอเพียงได้ (อัจฉรา วรัยศรี, 2559)  
 การนําเศรษฐกิจพอเพียง หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา จึงเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อให้คณาจารย์และผู้เรียนเป็นคนที่มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน มีคุณธรรมในการดําเนิน
ชีวิต และใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และมีเหตุผล การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นแผนงานในระดับชาติและระดับโลก จะทําให้เกิดขบวนการทางสังคม ท่ีร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาดังกล่าว
อยา่งเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของแต่ละกรณี และสามารถบรรเทาและแก้ปัญหาของไทยและของโลกได้ แม้จะต้อง
ใช้เวลาและความพยายามอย่างยิ่งยวด 
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 จากความสําคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อนํามาปรับปรุง และพัฒนาการจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 2. เพื่อยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากร ได้แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจํานวน 564 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 290 คน โดยกําหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างจากการเปิดตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie  and Morgan) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดย แบ่งออกเป็น 2 ตอน  
 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ  อายุ ประสบการณ์การทํางาน และระดับการศึกษา มี
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Ratting Scale) 
 ตอนท่ี 2 รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จํานวน 120 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ  
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย  

       1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content 
analysis)  
 2.  ใช้การวิเคราะหความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) สําหรับข้อคําถามในร่าง
แบบสอบถามกับองค์ประกอบตามรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 3. การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชค่าเฉลี่ย ( x )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลตกอยูในชวงพฤติกรรมใด
ก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดนําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิด
ของเบสท Best)  
 4. การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช้การ วิ
เคราะหดวยวิธีสกัดองคประกอบ “PCA” (Principal Component Analysis) มีเกณฑ์การเลือกตัวแปรที่เขาอยูในองค
ประกอบตัวใดตัวหนึ่งโดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen value) ที่มากกวา 1 และถือเอาค่าน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.5 ขึ้นไปที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต
3 ตัวแปรขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร Kaiser) ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจองค์ประกอบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 6 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.843 – 0.972  
ช่ือองค์ประกอบ “แนวทางการปฏิบัติ” 

องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 13 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.547 – 0.773  
ช่ือองค์ประกอบ “ความมีเหตุผล” 

องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 8 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.596 – 0.857   
ช่ือองค์ประกอบ “การจัดการความรู้” 

องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 8 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.598 – 0.760  
ช่ือองค์ประกอบ “การประชาสัมพันธ์” 

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 9 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.518 - 0.723   
ช่ือองค์ประกอบ “คุณธรรม จริยธรรม” 

องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 5 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.509 – 0.742    
ช่ือองค์ประกอบ “การสร้างภูมิคุ้มกัน” 

องค์ประกอบท่ี 7 จํานวน 6 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.644 – 0.797   
ช่ือองค์ประกอบ “ความพอประมาณ” 

องค์ประกอบท่ี 8 จํานวน 4 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.546 – 0.927   
ช่ือองค์ประกอบ “การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้” 

องค์ประกอบท่ี 9 จํานวน 4 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.613 – 0.661   
ช่ือองค์ประกอบ “การจัดการสารสนเทศ” 

องค์ประกอบท่ี 10 จํานวน 3 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.620 – 0.890   
ช่ือองค์ประกอบ “ความเสียสละ” 

องค์ประกอบท่ี 11 จํานวน 4 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.620 – 0.793   
ช่ือองค์ประกอบ “ความร่วมมือ” 

องค์ประกอบท่ี 12 จํานวน 3 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.680 – 0.739   
ช่ือองค์ประกอบ “การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน” 

องค์ประกอบท่ี 13 จํานวน 4 ตัวแปร 
ค่าน้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.535 – 0.868   
ช่ือองค์ประกอบ “การสร้างทักษะการเรียนรู้” 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ เรียงตามน้ําหนักองค์ประกอบที่ได้จากมาก
ไปน้อย คือ 1) แนวทางการปฏิบัติ 2) ความมีเหตุผล 3) การจัดการความรู้ 4) การประชาสัมพันธ์ 5) คุณธรรม จริยธรรม 6) 
การสร้างภูมิคุ้มกัน 7) ความพอประมาณ 8) การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 9) การจัดการสารสนเทศ 10) ความเสียสละ 
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11) ความร่วมมือ 12) การวิเคราะห์การปฏบิัติงาน และ 13) การสร้างทักษะการเรียนรู้ องค์ประกอบการจัดการศึกษาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเป็นเป็นพหุองค์ประกอบ ตาม
สมมติฐานการวิจัย  
 5. การยืนยันรูปแบบ โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) โดยผู้วิจัยนํารูปแบบการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ที่ได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 คน เพื่อตรวจสอบยืนยัน ความถูกต้องครอบคลุม (accuracy standards) ความเหมาะสม (propriety standards) 
ความเป็นไปได้ (feasibility standards) และความเป็นประโยชน์ (utility standards) ของรูปแบบ ใช้ ค่าความถี่ 
(frequencies) ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็นอื่น ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ผลการวิเคราะห์ 
ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา  
 เศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

อง
ค์ป
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กอ

บ 
(co

m
po
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Initial eigenvalues Rotation sums of squared loadings 

ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสม 
ร้อยละ 

(Cumulative %) 

ค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร 

(eigenvalues) 

ค่าความแปรปรวน
ร้อยละ 

(% of variance) 

ค่าความแปรปรวน
สะสม 
ร้อยละ 

(Cumulative %) 

1 15.237 15.237 15.237 6.701* 6.701 6.701 

2 9.095 9.095 24.331 6.640* 6.640 13.342 

3 7.005 7.005 31.337 6.340* 6.340 19.681 

4 5.771 5.771 37.108 6.014* 6.014 25.695 

5 4.784 4.784 41.892 5.298* 5.298 30.994 

6 4.151 4.151 46.043 4.277* 4.277 35.271 

7 3.083 3.083 49.126 3.977* 3.977 39.247 

8 2.962 2.962 52.088 3.585* 3.585 42.833 

9 2.615 2.615 54.703 2.929* 2.929 45.762 

10 2.254 2.254 56.956 2.909* 2.909 48.670 

11 2.179 2.179 59.135 2.819* 2.819 51.490 

12 2.073 2.073 61.208 2.759 2.759 54.249 

13 1.918 1.918 63.126 2.639* 2.639 56.888 

14 1.695 1.695 64.821 2.591* 2.591 59.479 

15 1.594 1.594 66.414 2.586 2.586 62.064 

16 1.432 1.432 67.846 2.411 2.411 64.476 

17 1.390 1.390 69.236 2.110 2.110 66.586 

18 1.334 1.334 70.569 2.049 2.049 68.634 

19 1.272 1.272 71.841 1.848 1.848 70.482 

20 1.201 1.201 73.043 1.642 1.642 72.123 

21 1.110 1.110 74.152 1.470 1.470 73.594 

22 1.088 1.088 75.240 1.435 1.435 75.028 

23 1.034 1.034 76.274 1.034 1.246 76.274 
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 จากตารางที่ 2 พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในภาพรวมนั้น มีความถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ 
และเป็นประโยชน์ตามสมมติฐานการวิจัย  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็น ท่ีสามารถนํามาเป็นประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น ดังนี ้

1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พบว่า มี 13 องค์ประกอบ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญต่อการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะผู้วิจัยจะได้อภิปรายผลโดยเรียงตามน้ําหนักองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย ดังนี ้

1.1  องค์ประกอบของแนวทางการปฏิบัติ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 
6.701 โดยมีตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า คณาจารย์มีความพอใจในการใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่าย มีการออมเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ใช้จ่ายอย่างประหยัด มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร โดย
หน่วยงานมีการเชิญผู้เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ทางวิชาการมาเป็นอาจารย์ผู้สอน สอดคล้องกับกาญจนา บุญยัง และคณะ 
(2552) ได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งประเทศ พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) มีการ
นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับนพวรรณ วงศ์มณี (2553) ได้
ศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญ
เมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า การนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
พอประมาณ ด้านความ มีเหตุมีผล และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยด้านการศึกษาและระดับ
ความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.2  องค์ประกอบการดําเนินชีวิต สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 6.640 โดยมี
ตัวแปรย่อย 13 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า คณาจารย์ดําเนินชีวิตด้วยการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
ถือเป็นเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมแก่
กาลเทศะ มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ความรู้ขององค์กรได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอ  จากการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร มีพฤติกรรมที่ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขององค์การ มีการพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเรียนรู้ให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับกชกร ชํานาญกิตติชัย และคณะ (2554) ศึกษาเรื่อง การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนมากได้
นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ นภาวรรณ วงค์มณี (2553) ได้ศึกษาการ
นําแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญ
เมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านความพอประมาณ ด้าน
ความมีเหตุผล และด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี อยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การนําแนวปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมแตกต่างไปตามระดับการศึกษา ระดับความรู้และความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.3 องค์ประกอบการจัดการความรู้ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 6.340 โดยมี
ตัวแปรย่อย 8 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า มีการนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม สัมมนามา
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ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการปฏิบัติงานกับเพ่ือนร่วมงานอย่างสม่ําเสมอ มีการนําความรู้ที่ได้รับ
จากเพื่อนร่วมงานมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน มีการส่งเสริมให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการเรียนรู้การทํางาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย นอกองค์กร มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องต่าง ๆ กับบุคคลภายนอกองค์กร มีการนําความรู้ที่ได้รับ
จากภายในและภายนอกองค์กรมาช่วยแก้ไขปัญหาขององค์กร สอดคล้องกับอรรถพล อุทุมพร (2552) ได้ศึกษาการนําแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตําบลหารแก้ว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้นําชุมชนทุกคนรู้จัก
และรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์วิทยุเสียงตามสายของหมู่บ้าน สื่อสิ่งพิมพ์ได้แก่
หนังสือพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ของทางราชการและจากอินเตอร์เน็ต และเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับบุคคลและครอบครัว  

1.4 องค์ประกอบการประชาสัมพันธ์ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 6.014 โดย
มีตัวแปรย่อย 8 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า คณาจารย์ได้รับการประชาสัมพันธ์ความรู้ที่องค์กร
เก็บไว้ให้บุคลากรทราบ องค์กรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารใหม่ ๆ อยู่เสมอจาก
การประชาสัมพันธ์ขององค์กร สอดคล้องกับ ศีลวัต ศรีสวัสดิ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของผู้ที่มีภูมิลําเนาในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเปูาหมายได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การได้รับการอบรมความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาระหนี้สิน สถานภาพทางสังคม ประสบการณ์
เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และการอาศัยในชุมชนที่นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา คือ ภาครัฐควรส่งเสริมให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการเปิดให้
มีหลักสูตรรวมถึงการเขียนตํารา หนังสือเรียนท่ีเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้นควบคู่กับการพัฒนารูปแบบให้
น่าสนใจมากขึน้เพื่อจะได้เข้าถึงประชาชนทุกลําดับช้ัน 

1.5 องค์ประกอบคุณธรรม จริยธรรม สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 5.298 โดย
มีตัวแปรย่อย 9 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า คณาจารย์จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเพื่อปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งสละเวลาส่วนตัวเพื่อการทํางานหรือกิจกรรมส่วนรวม ได้รับโอกาสให้
เข้ารับการประชุม อบรม ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สอดคล้องกับปราโมทย์ มลคล้ํา (2551) ได้ศึกษาพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นําครอบครัวในเขตปกครองท้องที่ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ความรู้เกี่ยวกับ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจา ก
สื่อมวลชนและแรงสนับสนุนทางสังคม จากหน่วยงานของรัฐอยู่ในระดับปานกลางส่วนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับมาก 

1.6 องค์ประกอบการสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 4.277 โดย
มีตัวแปรย่อย 5 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า คณาจารย์พออยู่พอกินตามอัตภาพ ดําเนินชีวิตโดยมี
แผนระยะยาวถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างประหยัดและรู้คุณค่า 
ซึ่งสอดคล้องกับกชกร ชํานาญกิตติชัย และคณะ (2554) ได้ศึกษาการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ส่วนมากได้นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ นพวรรณ วงศ์มณี (2553) ได้ศึกษาการนําแนวปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนทรายทอง ตําบลเจริญเมือง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
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พบว่า ระดับการนําแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อดูปัจจัยด้านการศึกษา
และระดับความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1.7 องค์ประกอบความพอประมาณ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 3.977 โดย
มีตัวแปรย่อย 6 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า การไม่ก่อหนี้โดยไม่จําเป็นและเกินกําลัง และ
สนใจความอยู่เย็นเป็นสุขมากกว่าความมั่งมีศรีสุข อีกทั้งมีการใช้ความคิดวิจารณญาณเพื่อประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2542) ที่กล่าวว่า ความพอประมาณ คือ ความพอดีต่อความจําเป็นและ
เหมาะสมกับฐานะตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป และต้องไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น และยังสอดคล้องกับกาญจนา บุญยัง และคณะ (2552, น.14) ได้กล่าวสรุปแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่ยึดหลักทางสายกลางเป็นหัวใจสําคัญของกรอบแนวคิด ประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันทีด่ี  

1.8 องค์ประกอบการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 
3.585 โดยมีตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า องค์การมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา คนในองค์การทํางานท่ีได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจ มีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ในการดํารงชีวิตและในการทํางาน สอดคล้องกับสรัสนันท์ ธิรศรีโชติ (2554, น.16) ได้กล่าวว่า ความรู้โดยทั่วไป
สามารถจําแนกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลเกิดจาก
การเรียนรู้จนกลายเป็นทักษะ ความสามารถส่วนบุคคล หรือประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ถูกสะสมมา และยังฝังลึกอยู่ในความคิด 
ความเช่ือ มุมมอง ค่านิยมของแต่ละบุคคล ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดให้กันได้ยากเนื่องจากมีลักษณะเป็น
นามธรรม แต่สามารถพัฒนาและแบ่งปันกันได้ 2) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ถูกบันทึกไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกไว้อย่างเป็นรูปธรรม  

1.9 องค์ประกอบการจัดการสารสนเทศ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 
2.929 โดยมีตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบพบว่า องค์การมีการแจ้งเวียน หนังสือคําสั่ง กฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยคนในองค์การสามารถเข้าถึง
ความรู้ขององค์กรได้สะดวก รวดเร็วโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อีกทั้งมีการฝึกอบรมโดยใช้เนื้อหาจากองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร และจัดทําเว็บไซต์ให้ความรู้ความรู้ที่บุคลากรสามารถใช้งานได้ง่าย สอดคล้องกับจุฑาทิพย์  มหานาม (2557, น.35) ที่
กล่าวถึง ข้อมูลสารสนเทศเป็นจากการสั่งสมประสบการณ์ของมนุษย์ เกิดจากการเรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ 
การศึกษา ค้นคว้า การปฏิบัติ การทํางาน ค่านิยม ความเชื่อ การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งความรู้สามารถถ่ายทอดได้หลาย
รูปแบบ อาทิ การบอกเล่า เอกสาร ตํารา คู่มือ บทความ วารสาร รายงานวิจัย สิทธิบัตร ผลิตภัณฑ ์เป็นต้น 

1.10 องค์ประกอบความเสียสละ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 2.909 โดยมี
ตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ พบว่า องค์การมีจัดการศึกษาให้กับบุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอภาคกันทั้งบุคคลทั่วไป พิการและด้อยโอกาส สร้างเสริมการทํางานกลุ่มด้วยความสมัครสมานสามัคคี จนงานบรรลุ
เปูาหมาย อีกทั้งการแบ่งบันทรัพย์สิน เงินทองของตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยาก สอดคล้องกับชุมพลภัทร์ คงธนจารุ
อนันต์ (2551) ได้ศึกษาการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะ
จับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การที่เกษตรกรในหมู่บ้านนั้นจะดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกัน และต้องมี



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 438 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

ผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งพร้อมที่จะเสียสละเวลาทุกครั้งเมื่อลูกบ้านในหมู่บ้านมีปัญหาโดยมีการจัดการประชุมหมู่บ้านเป็น
ประจําทุกเดือน เพื่อเป็นการถามสาระทุกสุกดิบของเกษตรกรในหมู่บ้านเป็นประจํา 

1.11 องค์ประกอบความร่วมมือ สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 2.819 โดยมีตัว
แปรย่อย 4 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบพบว่า องค์การมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างบุคคล และ/
หรือกลุ่ม มีความเข้าใจถึงพฤติกรรมที่แตกต่างกันของเพื่อนร่วมงาน ดําเนินชีวิตด้วยความเพียร ความอดทน มีสติ ปัญญา 
และความรอบคอบ และถ ายทอดความรู โดยหลักเนนการเพิ่มสาระความรู้มากกว่าการสร างสมรรถนะและปญญา 
สอดคล้องกับกาญจนา บุญยัง และคณะ (2552) ได้ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งประเทศ 
พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลมีการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก โดยมีการ
วางแผนโดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการประชาคม  

1.12 องค์ประกอบการวิเคราะห์การปฏิบัติงาน สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อยละ 
2.639 โดยมีตัวแปรย่อย 3 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบพบว่า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน นํา
การสรุปผลการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญข้อดีและข้อควรพัฒนาได้ค้นหาความรู้ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน สอดคล้องกับสุภาภรณ์ อินทมาตย์ (2552, น.23) ที่กล่าวว่า องค์การจะมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีดี เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป การจัดการความรู้มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรเป็นอย่าง
มาก หากนําข้อมูลสารสนเทศ มาพัฒนาการปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลรู้จักสะสมแสวงหาความรู้ ใฝุเรียน ใฝุรู ้ นําความรู้มา
ถ่ายทอดแก่เพื่อนร่วมงาน ใช้องค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด นําความรู้ที่สะสมมาสร้างประโยชน์ จะทําให้องค์กรพัฒนา
สร้างความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองอีกด้วย  

1.13 องค์ประกอบการสร้างทักษะการเรียนรู้  สามารถอธิบายค่าความแปรปรวน ของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อย
ละ 2.591 โดยมีตัวแปรย่อย 4 ตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบพบว่า มีการเรียนรู้ด้วยการศึกษาเอกสาร
ความรู้ต่าง ๆ และนําไปใช้ในการทํางานทักษะและประสบการณ์ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรการนําผลการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาองค์กรและมีการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจนเกิดประสบการณ์ตรง สอดคล้องกับปีเตอร์ เซ็งเก 
(Peter Senge, 2000, p.59 - 79 อ้างถึงใน สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา , 2548, น.26) ได้ให้คํานิยามองค์การแห่ง
การเรียนรู้ไว้ว่า “เป็นองค์การที่มีการขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์อนาคตของตน” โดยมีทักษะและวิธี
เรียนรู้ 5 ประการ  คือ 1) การเรียนรู้ในเรื่องงานของตนเอง (Personal Mastery) 2) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)   
3) การเรียนรู้ที่จะมีเจตคติที่ดีต่องานจนถึงขั้นเป็นแบบอย่างได้ (Mental Model) 4) การเรียนรู้เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
(Shared Vision) และ 5) การเรียนรู้ที่จะคิดเป็นระบบ (System Thinking) 
 2. ผลการยืนยันรูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะผู้วิจัยได้สรุปผลจากการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญและการสนทนากลุ่ม พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ดังกล่าว มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เห็นว่า องค์ประกอบทั้ง 13 องค์ประกอบนั้น เป็น
ปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีความครอบคลุมสอดคล้องเช่ือมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพราะองค์ประกอบดังกล่าว มาจากข้อมูลจริงในด้านความ
คิดเห็นและเหตุผลแล้วจึงไม่มีข้อโต้แย้ง ประเด็นจึงอยู่ที่การทําให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งแล้วแต่อุปสรรคในแต่ละท้องถิ่นหรือ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ดังนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยสามารถนําเอาองค์ประกอบดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยได้ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการบริหารงานวิชาการโดยตรง ควรนําองค์ประกอบต่างๆของ
รูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ได้
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไปศึกษารายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ว่าสามารถนําไป
ปรับปรุงและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นแนวคิด เรื่องการจัดการศึกษาและการพัฒนาเพิ่มเติมและควรให้การสนับสนุน
ความคิดพร้อมท้ังจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ปฏิบัติต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยในการนํารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของคณาจารย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ไปทดลองใช้ในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อสรุปภาพรวมและความ
ถูกต้องเหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ 
 2. ควรศึกษาวิจัยในแต่ละองค์ประกอบท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
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ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง 
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

Health Belief Affecting à la Carte Food Consumption Behavior 
among Sophomore Students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 

 

อ.พรชัย ก.ศรีสุวรรณ* 
  

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมด้านความรู้  และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามสั่งของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2) ความเช่ือด้านสุขภาพที่เป็นการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความ
รุนแรง และการรับรู้ประโยชน์ต่อความปลอดภัยทางสุขภาพ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
และ3) ความเช่ือด้านสุขภาพด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง  การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้ประโยชน์ต่อความปลอดภัยทาง
สุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมด้านความรู้ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา จํานวน  370  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิการกระจาย สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ
วิเคราะห์ผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

            ผลการวิจัยพบว่า  
  1) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารตามสั่งปานกลางร้อยละ 45.9  มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตาม
สั่งปานกลางร้อยละ 68.4   
  2) นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเช่ือด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.2  โดยแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน
น้อยมาก  และนักศึกษามีการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 90.8 นักศึกษามีการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับน้อย ร้อยละ 75.1 นักศึกษามีการรบัรูป้ระโยชน์ต่อความปลอดภัยของการเกิดโรคอุจจาระร่วงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่ง
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี ร้อยละ 71.9  
  3) ความเช่ือด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 โดยมีสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 0.460 และ 0.162 ความเช่ือด้านสุขภาพมีผลทํานายความรู้การบริโภคอาหารตามสั่ง
ได้ 21.0 และความเช่ือด้านสุขภาพมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ ร้อยละ 6.0 จึงมีข้อเสนอแนะต่อ
มหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารและเห็นการรับรู้
ประโยชน์ของอาหารตามสั่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันและลดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการบริโภค
อาหารตามสั่งให้นักศึกษาเกิดสุขลักษณะส่วนบุคคลในการเลือกรับประทานอาหารตามสั่งที่ปลอดภัยและเห็นความสําคัญที่จะ
เลือกบริโภคอาหารตามสั่ง 
 ค าส าคญั: ความรู้ การปฏิบัติ พฤติกรรม ความเชื่อด้านสุขภาพ  

 
*อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
 

  The aim of this research was to study 1) knowledge and practice of à la carte food consumption 2) 
health belief in terms of perception in risk opportunity, severity and advantages and safety and 3) the 
effects of health belief in terms of perception in risk opportunity, severity and advantages and safety on 
knowledge and practice of à la carte food consumption of the sophomore students at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University. The sample included 370 sophomore students at Bansomdejchaopraya Rajabhat 
University. Data were collected using 5-point rating scale questionnaire and were statistically analyzed by 
percentage, MEAN, standard deviation, coefficient of variation, Pearson’s correlation coefficient, and Multiple 
Regression Analysis. 
  The findings revealed as follows. 
  1)  Most of the sophomore students’ knowledge of à la carte food consumption was found at 
the moderate level, or 45.9% and their practice was found at moderate level, or 68.4%. Their health 
belief was rated at moderate level, or 69.2% with discrepancies among issues. 
  2) Most of the sophomore students’ health belief was found at the moderate level, or 69.2% 
with discrepancies among issues. Their perception of diarrhea risk caused by à la carte food consumption 
was averagely found at the moderate level, or 90.8%. Their perception of diarrhea severity caused by à la 
carte food consumption was averagely found at the low level, or 75.1%. Their perception of advantages 
and safety on knowledge and practice of à la carte food consumption against diarrhea caused by à la 
carte food consumption was averagely found at the high level, or 71.9%. 
 3) Health belief was positively related to à la carte food consumption at significance level 0.01                     
(r = 0.460, 0.162). Health belief contributed to the prediction of à la carte food consumption perceived by 
the sophomore students at 21.0%, and the behavior of à la carte food consumption at 6.0%. The 
suggestions raised by the present study were to promote the students’ awareness in risks and perception 
of severity of gastrointestinal system problem, including their perception of à la carte food consumption 
advantages as a guideline to prevent and decrease the outbreak of diarrhea caused by à la carte food 
consumption by educating them to practice personal hygiene and carefulness in à la carte food 
consumption. 
  Key words: Knowledge, Practice, Behaviour, Health Belief 
 
บทน า  

อาหารตามสั่งที่มีจําหน่ายอยู่ท่ัวไป มักมีปัญหาในเรื่องความสะอาด เรื่องการสุขาภิบาลอาหารไม่ถูกสุขลักษณะทําให้
เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภค ท้ังนี้อาหารที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน การรับ ประทานแล้วทําให้ผู้บริโภคเกิดปัญหาต่อสุขภาพ
เป็นโรคอุจจาระร่วง ท้องเสีย อาหารเป็นพิษ และโรคอื่น ๆ ก็อาจมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ใส่ใจในเรื่องความ
สะอาดของการบริโภค คิดว่าอาหารร้อน บริโภคแล้วไม่เป็นอะไร ปรุงเสร็จก็รับประทานได้ไม่เป็นอะไร ซึ่งการเกิดปัญหาจาก
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การรับประทานอาหารตามสั่งยังมาจากสาเหตุอื่น ทั้งเรื่องการรับประทานของตัวผู้บริโภคภาชนะอุปกรณ์ที่นํามาใส่อาหาร การเก็บ  
การล้าง อุปกรณ์ ถูกสุขาภิบาลหรือไม่ สถานท่ีปรุงอาหารตามสั่งอาจไม่ถูกสขุลักษณะ รวมถึง วัตถุดิบที่นํามาใช้ปรุงอาหารตาม
สั่ง ถูกเก็บไว้ดีหรือไม่ และใช้วัตถุดิบที่นํามาปรุงอาหารตามสั่งใช้ของสด หรือเป็นของที่เก็บไว้ค้างคืน เก็บไว้นานแล้วนํามาปรุง 
นอกจากนี้รวมถึงพฤติกรรม สุขวิทยาส่วนบุคลและการแต่งกายของผู้สัมผัสอาหาร ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้ปรุงอาหาร  การแต่งกาย 
การตัดเล็บมือ การใช้ผ้ากันเปื้อน การล้างมือก่อนจับสัมผัสอาหาร และยังรวมไปถึงสัตว์และแมลงที่เป็นพาหะนําโ รคที่เป็น
ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง โรคระบบทางเดินอาหารและโรคอื่น ๆ ได้ตามมา (กองสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย, 
2544) ปัญหาสุขภาพในมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน  นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมรับประทานอาหารตามสั่งเป็น อาหารประจําวัน
นักศึกษา มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามใจตนเอง ชอบความอร่อยของอาหาร ไม่คํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชน์ของ
อาหาร โทษของอาหารที่รับประทานเข้าไป อาหารปรุงเสร็จอย่างรวดเร็ว  ซึ่งนักศึกษาต้องใช้เวลาในการรับประทานให้เสร็จ
ทันเวลาที่กําหนด ไม่สนใจการประกอบอาหารตามสั่งเนื่องจากต้องเร่งรีบไปเรียนเวลาในการรับประทานอาหารมีน้อยนักศึกษา
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหอพักใกล้มหาวิทยาลัย หรือหอพักในมหาวิทยาลัย ไม่นิยมทําอาหารรับประทานเอง สะดวกในการซื้อ 
ราคาถูก สามารถซื้อรับประทานได้ทั้งมื้อเช้า มื้อเที่ยง มื้อเย็นนักศึกษาบางคนอาจจะรับประทานทั้ง 3 มื้อ บางคน 2 มื้อ บาง
คนมื้อเดียว บางคนนิยมรับประทานอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง และถ้าการสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
และสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วงได้  (กองสุขาภิบาลอาหาร, กรมอนามัย, 2544)   

สถานศึกษาอย่างมหาวิทยาลัย ที่มีปัญหา การเจ็บปุวย การรับประทานอาหารตามสั่ง ปุวยเป็นโรคอุจจาระร่วง 
เนื่องจากสุขาภิบาลในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพไม่ถูกสุขลักษณะ นักศึกษานิยมรับประทานอาหารตามสั่งเพราะ
สะดวก  มจีําหน่ายในมหาวิทยาลัย มีความรวดเร็วในการประกอบ การปรุงอาหารตามสั่งโดยไม่ได้คํานึงถึง ความสะอาด และ
ความปลอดภัยของสุขภาพ ดังนั้น การสุขาภิบาลของร้านอาหาร จึงมีบทบาทสําคัญต่อนักศึกษาที่ใช้บริการในแต่ละสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก (อังคณา คงกัน, ภาคภูมิ ดงค์สุริยานนท ์และอรสา เลิศสุโภชวณิชย์, 2552) กล่าวว่า หากร้านอาหารตามสั่งมีสภาพ
หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นสาเหตุให้อาหารตามสั่ง ได้รับการปนเปื้อนจากเช้ือโรค หรือสิ่งสกปรก ร้านอาหารก็จะ
กลายเป็นแหล่งแพร่เช้ือโรคไปสู่ผู้บริโภคได้ ดังจะเห็นได้จากการรายงานการเฝูาระวังระวังโรคของกองระบาดวิทยา  ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2543 - 2553 พบว่า โรคที่เกิดจากอาหารเป็นสือ่มีแนวโน้มสงูขึ้นตลอด โดยเฉพาะโรคอุจจาระรว่งเฉียบพลันและในหลาย
กรณีจะพบว่า มีการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย  เนื่องจากมีการบริโภคอาหารที่ปรุงไม่ถูก
สุขลักษณะ (กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2553) 

จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้เห็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยมีชั่วโมงการเรียนมากกว่านักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ นิยมรับประทานอาหาร
ตามสั่งในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่มีเวลาในการรับประทานอาหาร ไม่มีเวลาเลือกรับประทานอาหารตามสั่งต้อง
เร่งรีบไปเรียน ประสบการณ์ในการรับประทานอาหารตามสั่งมีความแตกต่างกัน นักศึกษามีความเชื่อในการรับประทานอาหาร
ตามสั่งแตกต่างกัน มีความเชื่อด้านสุขภาพว่า กินร้อน ๆ ไม่เป็นไร ไม่กินร้อนก็ไม่เป็นไร มีความเช่ือว่าอาหารตามสั่งที่จําหน่าย
ในมหาวิทยาลัยก็มีการตรวจทุกเดือนอยู่แล้วก็ไม่เห็นเป็นไร ไม่สนใจและใส่ใจในการรับประทาน ผู้ศึกษาคาดว่า ความเช่ือด้าน
สุขภาพ น่าจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึง 
ทําการศึกษา ความเช่ือด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันและลดการระบาดของโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการรับประทานอาหาร
ตามสั่ง และให้นักศึกษาเกิดสุขลักษณะส่วนบุคลในการเลือกรับประทานอาหารตามสั่งที่ปลอดภั ยและเห็นความสําคัญที่จะ
เลือกบริโภคอาหารตามสั่ง 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 443 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านความรู้ และการปฏิบัติ ในการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
2. เพื่อศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพที่เป็นการรับรู้โอกาสเสี่ยงการรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้ประโยชน์ต่อความ

ปลอดภัยทางสุขภาพ ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
3. เพื่อศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรงและการรับรู้ประโยชน์ต่อความ

ปลอดภัยทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรม ด้านความรู้ และ การปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของการศึกษาแบบ ณ จุดเวลา 
(Cross- sectional study)  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 2 ภาคปกติหลักสูตร  4 ปี 

จํานวน 4,230 คน ซึ่งคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Yamane (1967) เท่ากับ จํานวน 370 คน    
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 ภาคปกติหลักสูตร  
4 ปี จํานวน 370 คน   ซึ่งคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร Yamane (1967) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน 
(Stratified Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การศึกษาพฤติกรรมด้านความรู้ และการปฏิบัติในการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 1 และ 2  
 

ตารางที่ 1 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่ง 
             ระดับความรู้ จ านวน ร้อยละ 

ดี ( มากกว่า  15  คะแนน  ) 34 9.2 
ปานกลาง (12-15  คะแนน) 170 45.9 
น้อย (น้อยกว่า 12 คะแนน)  166 44.9 

 รวม 370 100.0 
หมายเหตุ  คะแนนต่ําสุด 1 สูงสุด 18 X =   11.14     SD = 3.87 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษามีระดับความรู้เรื่องการบริโภคอาหารตามสั่งมีค่าเฉลี่ย  11 .14 แสดงว่า นักศึกษามี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งเฉลี่ยอยู่ในระดับมีความรู้ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 45.9  
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ตารางที่ 2  จํานวนและร้อยละของนักศึกษาท่ีมีการปฏิบัตเิกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่ง 
                ระดับการปฏิบัติ จ านวน ร้อยละ 
ปฏิบัติดี (มากกว่า  47  คะแนน  )   91 24.6 
ปฏิบัติปานกลาง (36-47  คะแนน) 253 68.4 
ปฏิบัติน้อย (น้อยกว่า 36  คะแนน) 26 7.0 

รวม 370 100.0 
หมายเหตุ   คะแนนต่ําสุด   20,  สูงสุด  60     X = 43.69      SD =  6.05 

 

จากตารางที่ 2  พบว่า นักศึกษามีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งมีค่าเฉลี่ย 43.69 แสดงว่า 
นักศึกษามีการปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งเฉลี่ยอยู่ในระดับการปฏิบัติปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.4   

 

2. ความเชื่อด้านสุขภาพ เป็นการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้ประโยชน์ต่อความปลอดภัย
ทางสุขภาพที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมด้านความรู ้และการปฏิบัต ิในการบริโภคอาหารตามสั ่งของนักศึกษาชั้นปีที ่  2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของนักศึกษาจําแนกตามความเชื่อด้านสุขภาพแตล่ะด้าน 

หมายเหตุ การรับรูโ้อกาสเสี่ยงคะแนนต่ําสุด 18  สูงสุด  37 X =  27.05 SD. = 2.44 

  การรับรูค้วามรุนแรงคะแนนต่าํสุด 18  สูงสุด  34 X =  22.13 SD. = 2.24 
  การรับรูป้ระโยชน์คะแนนต่าํสดุ 8  สูงสุด  40 X =  33.92 SD. = 5.00 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษามีระดับความเช่ือด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย  27.05  ด้านการรับรู้ความรุนแรงต่อการเกิดโรคอุจจาระร่วง
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย  22.13 และด้านการรับรู้ประโยชน์ต่อความปลอดภัยของการเกิด
โรคอุจจาระร่วงเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามสั่งอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 33.92  

 
 
 
 

 มาก ปานกลาง น้อย 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การรับรูโ้อกาสเสี่ยง   10       2.7       336      90.8         24        6.5 
การรับรูค้วามรุนแรง     2       0.5         90      24.3       278      75.1 
การรับรูป้ระโยชน ์ 266     71.9         97      26.2          7        1.9 

รวม     5        1.4        353      95.4        12         3.2 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับความรู้และการบริโภคอาหารตามสั่ง ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4  
 

ตารางที่ 4 สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับความรู้และการปฏิบัติ 

** มีนัยสําคัญทีร่ะดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ในภาพรวมความเชื่อด้านสุขภาพที่เป็นการรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ความรุนแรง และการรับรู้
ประโยชน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญที่ .01 โดยมีสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ 0.460  และ 0.162   

 
4. รูปแบบความเชื่อด้านสขุภาพที่มีผลต่อความรู้ ผลการวิเคราะหด์ังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 รูปแบบความเชื่อด้านสุขภาพท่ีมผีลต่อความรู ้
รูปแบบ R R2 R2 adj Beta 

1. การรับรู้โอกาสเสี่ยง .297 .088 .086 .297 
2. การรับรู้โอกาสเสี่ยงกับการรับรูป้ระโยชน์ .481 .231 .227 .481 
3. การรับรู้ประโยชน์ .449 .201 .199 .499 
4. ความเชื่อด้านสุขภาพ .460 .212 .210 .460 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานายความรู้การบริโภค
อาหารตามสั่งได้ร้อยละ 8.6  การรับรู้โอกาสเสี่ยงกับการรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ 22.7 การรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ  19.9 และความความเช่ือด้านสุขภาพมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งได้  ร้อยละ 21.0การศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพที่มีผลต่อความรู้เกี่ยวกับอาหารตามสั่งพบว่าตัวแปรที่มีผลต่อความรู้
เกี่ยวกับอาหารตามสั่งมี 2 รูปแบบคือรูปแบบที่ 1 การรับรู้โอกาสเสี่ยงมีผลทางบวกมีอิทธิพลที่ 0.297 และรูปแบบที่2 การ
รับรู้ประโยชน์มีผลทางบวก ที่ 0.499 และการรับรู้ความเสี่ยงกับการรับรู้ประโยชน์มีผลทางบวกที่ 0.481 โดยการรับรู้
ประโยชน์ในรูปแบบท่ี 2 มีอิทธิพลสูงสุด 
 
 
 

การรับรู้ ความรู้ การปฏิบัต ิ

โอกาสเสี่ยง         .297** .177** 
ความรุนแรง       -.092 -.172** 
ประโยชน ์      .449** .185** 

  รวม     .460** .162** 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 446 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

5. ความเชื่อด้านสขุภาพที่ท านายผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง ผลการวเิคราะห์ดังตารางที่ 6 
ตารางที่ 6 ความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อการปฏบิัต ิ

รูปแบบ R R2 R2 adj Beta 
1. การรับรู้ประโยชน์ .185 .034 .032 .185 
2. การรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้โอกาสเสีย่ง .225 .051 .046 .225 
3. ความเชื่อด้านสุขภาพ .261 .068 .060 .261 

 

จากตารางที่ 6 พบว่า การรับรู้โอกาสเสี่ยง การรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหาร และความ
เชื่อด้านสุขภาพสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาสั่ง จึงหาผลของการทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง
พบว่า การรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ  
3.2 การรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภค
อาหารตามสั่งได้ร้อยละ 4.6 และความเชื่อด้านสุขภาพมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ 6.0 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาการศึกษาครั้งนี้ต้องการศึกษาความเช่ือด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของ

นักศึกษา ช้ันปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีประเด็นสําคัญที่พบและนํามาอภิปราย ดังน้ี 
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเช่ือด้านสุขภาพ ด้านการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความรุนแรงและการับรู้โอกาส

เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหาร อยู่ในระดับมาก ระดับปานกลาง และน้อยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.8, 67.6 และ 
55.3 ตามลําดับ และเมื่อพิจารณาโดยรวมนักศึกษามีความเช่ือด้านสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.2 ซึ่งสอดคล้อง
กับกลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 3 (ปี 2550) ศึกษาภาวะสุขภาพ ภาวะโภชนาการและ พฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบพบว่า การเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปหรือเลือกร้าน รับประทานอาหาร ประชาชนจํานวนเกือบร้อยละ 
79 พิจารณาจากความสะอาดของร้านเป็นหลัก และมีเพียงร้อยละ 51 ที่พิจารณาจากการมีปูายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย 
  2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับอาหารตามสั่งระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ  45.9  มีความรู้น้อย คิดเป็นร้อยละ 
44.9  และมีความรู้ดีคิดเป็นร้อยละ 9.2  ซึ่งสอดคล้องกับหทัยกาญจน์ โสตรดี และคณะ (2550) ได้วิจัย เรื่องพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับพอใช้คิดเป็นร้อยละ 64.2 ความรู้ที่อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 17.1 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของนักศึกษา พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริโภค อาหารของนักศึกษา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
นักศึกษา ในระดับต่ํา (r = .156) นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะทั่วไปในการรับประทานอาหารของครอบครัวนักศึกษามี 
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา ในระดับค่อนข้างต่ํา (r= .398) 
            3. นักศึกษาส่วนใหญ่รับประทานอาหารตามสั่งมีการปฏิบัติปานกลางร้อยละ 68.4  รองลงมามีการปฏิบัติดี และมี
การปฏิบัติน้อยร้อยละ 24.6 และ7.0 ตามลําดับ  ซึ่งสอดคล้องกับศมกานต์ ทองเกลี้ยง (พ.ศ. 2548) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที ่ได้รับปูาย “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” พบว่า ร้อยละ 64.4 22.3 และ 9.8 ตามลําดับ  

4. ความเช่ือด้านสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งของนักศึกษา ความเช่ือด้านสุขภาพที่ทํานายผล
ความรู้การบริโภคอาหารตามสั่ง พบว่า ส่วนใหญ่มีการรับรู้โอกาสเสี่ยงกับการรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดิน
อาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ 22.7 การรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดิน
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อาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ 19.9 การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดิน
อาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบรโิภคอาหารตามสัง่ไดร้้อยละ 8.6 และความความเช่ือด้านสุขภาพมีผลทํานายพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารตามสั่งได้ ร้อยละ 21.0  ส่วนความเช่ือด้านสุขภาพที่ทํานายผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่ง พบว่า ส่วน
ใหญ่การรับรู้ประโยชน์กับการรับรู้โอกาสเสี่ยงตอ่ปัญหาสขุภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งได้ร้อยละ 4.6 การรับรู้ประโยชน์ต่อปัญหาสุขภาพในระบบทางเดินอาหารมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตาม
สั่งได้ร้อยละ 3.2 และความเช่ือด้านสุขภาพมีผลทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งได้ร้อยละ 6.0  สอดคล้องกับมานี  
หาทรัพย์ และคณะ (2554)ได้ศึกษาเรื่องความเช่ือด้านสุขภาพและพฤติกรรมการบริโภคเกี่ยวกับกานรับประทานผลิตภัณฑ์
เสริมแคลเซี่ยมในผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเช่ือที่
ไม่เหมาะสมด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมของผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์ จากกลุ่มตัวอย่าง ที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป มีความเช่ือด้านสุขภาพเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม  4 ด้าน คือ การปูองกันและรักษา การฟื้นฟู 
ความคุ้มค่าปลอดภัยพฤติกรรมและช่องทางการรับรู้ข้อมูล พบว่า ผู้ปุวยร้อยละ 55.6 เช่ือว่าผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมรักษา
โรคมะเร็งของกระดูกได้ โดยความเช่ืออยู่ในระดับมาก ร้อยละ 41.6 เชื่อว่ารักษาโรคเก๊าต์ และร้อยละ32.9 เช่ือว่ารักษาโรคข้อ
เสื่อมได้ โดยความเช่ืออยู่ในระดับปานกลาง ด้านการฟื้นฟู  และความคุ้มค่าปลอดภัย ร้อยละ 54.3 เช่ือว่าผลิตภัณฑ์เสริม
แคลเซียมสามารถใช้แทนการบริโภคอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการได้  ร้อยละ 44.4 เช่ือว่าผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมราคา
ยิ่งแพงสรรพคุณทางยายิ่งดี และร้อยละ 37.9 เช่ือว่าผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมราคายิ่งแพง ยิ่งปลอดภัย โดยความเช่ืออยู่ใน
ระดับปานกลาง เช่นกัน ด้านพฤติกรรมช่องทางการรับรู้ ร้อยละ 37.3 ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมจากพนักงานขายตรงทั่วไป
เพราะให้คําแนะนําถูกต้องและเช่ือถือได้จากการศึกษาช้ีให้เห็นว่า  ผู้ปุวยออร์โธปิดิกส์จํานวนมากมีความเช่ือเกี่ยวกับการ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมไม่เหมาะสมจึงเป็นหน้าที่ของบุคลากรในทีมสุขภาพที่จะต้องให้ความรู้ข้อมูล ครอบคลุม
ทั้งประโยชน์ และโทษ ความคุ้มค่าปลอดภัย ตลอดจนช่วยกันปรับเปลี่ยนความคิด เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการ
รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียม 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 1. ควรมีการเสริมสร้างความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารตามสั่งเพื่อให้นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ตามสั่งที่ถูกต้อง 
 2. ควรมีส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้ด้านสุขภาพเพื่อนําไปสู่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มากขึ้นและใส่ใจใน
เรื่องการบริโภคอาหารตามสั่ง 
 3. ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยฝึกทักษะชีวิตให้นักศึกษาในเลือกบริโภคอาหารตามสั่งที่ถูกต้องและถูกวิธี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

            1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษา ควรศึกษาตัวแปรอื่นที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารของนักศึกษาเช่น สื่อ โฆษณา ต่าง ๆ เป็นต้น             
 2. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มุ่งศึกษาความเชื่อด้านสุขภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ควรมีการขยายผลการศึกษาในพ้ืนท่ีการศึกษาอื่นและนักศึกษาช้ันปีอื่น ๆ หรือ 
ศึกษากับประชาชนในพ้ืนท่ีที่ใดที่หนึ่งในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารชนิดอื่นๆ 
 3. ควรมีการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามสั่งกับการเจริญเติบโตในวัยรุน่ 
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
The Motivation in Operation of the Supportive Staff  

at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
 

  พรปวีณ์ ก.ศรสีุวรรณ* ผศ.ดร.ณุศณี  มีแก้วกุญชร** ผศ.ดร.กัมพล  เชื้อแถว** 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาในปัจจัย  2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ําจุน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรสาย
สนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 180 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดับและแบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบว่า  
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยจูงใจ พบว่า ด้านความสําเร็จของงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านลักษณะงาน 
และด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งน้าที่มีค่าเฉลี่ยต่ําสุด  ส่วนปัจจัยค้ําจุน พบว่า ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูลมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก่ด้านความมั่นคงในงาน และด้านความเป็นอยู่ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยต่ําสุด  

ค าส าคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  บุคลากรสายสนับสนุน 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the motivation in performance of supportive staff of 
Bansomdejchaopraya Rajabhat University within two factors, i.e., motivator factor and hygiene factor. The 
sample included 180 supportive staff of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. Data were collected 
using 5-point rating scale questionnaire and checklist and were statistically analyzed in percentage, MEAN 
and standard deviation. 

The findings revealed that  
The motivation in performance of supportive staff of  Bansomdejchaopraya Rajabhat 

University was generally found at the high level. After item analysis, in terms of motivator factor, 
accomplishment was rated with the highest MEAN followed by job characteristics and advancement. As 
for hygiene factor, salary and benefits were rated with the highest MEAN followed by security and 
personal life.  

Key words: Motivation in Performance, Supportive Staff 
 
*นักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา 
**อาจารย์ประจาํคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทน า 
การบริหารในหน่วยงานหรือองค์กรทุกประเภท  ทุกขนาด  จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ต้องอาศัย

ทรัพยากรพื้นฐาน (4Ms)  ที่มีความสําคัญต่อการจัดการ ได้แก่ บุคคล (Man) เงินทุน (Money) วัตถุดิบ (Material)  และ
วิธีการ(Method) มนุษย์เป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหารขององค์กร  ซึ่งมนุษย์แต่ละคนต่างก็มี ความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ดังนั้นในการ
บริหารบุคลากรจะต้องตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของมนุษย์ โดยการปรับกลยุทธ์ทางการบริหารและแสวงหาโอกาส
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (โชติกา ระโส และคณะ,2555) เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในองค์กรซึ่งมีผลต่อความสําเร็จของงาน  ทําให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  ทุ่มเทกําลังกาย  กําลังความ
ความคิด  อุทิศเวลาให้กับองค์กรและนําพาองค์กรให้พัฒนาความก้าวหน้าอย่างต่อ เนื่อง ดังนั้นแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งสําคัญมาก
อย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

การให้ผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่พนักงานด้วยเงินหรือสิ่งของที่เขาพอใจนั้นอาจเป็นสิ่งที่กระทําได้ไม่ยากนักแต่
การตอบแทนด้วยสิ่งอื่นที่ไม่สามารถสัมผสัได้นั้นไม่ใช่เรือ่งง่ายที่จะกระทําได้เพราะต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างที่ประกอบ
ขึ้นเป็นความพอใจของแต่ละบุคคล เช่น อิทธิพลจากสภาพความเป็นอยู่ การอบรมเลี้ยงดู  การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอ่ืนท่ีมีผล
ให้ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ ความสนใจ แม้ว่าจะอยู่ในบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมท่ีเหมือนกันหรือแรงจูงใจอย่างเดียวกันก็
ตาม อาจมีผลของการกระทําท่ีไม่เหมือนกันเกิดขึ้นได้  

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสอน พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ทุ กตําแหน่งงานจะมี
ความสัมพันธ์ และร่วมมือร่วมในกันมาโดยตลอดเป็นทรัพยากรในการบริหารที่สําคัญอันจะทําให้การดําเนินการตามนโยบาย
ของผู้บริหารสําเร็จลุล่วงนั้น แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซึ่งผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจที่จะสร้างเสริมแรงจูงใจในการทํางาน ผู้บริหารจะต้องสํารวจและหาวิธีการ
ต่างๆ ในการที่จะดูแลส่งเสริมให้บุคลากรมีใจรักในการทํางาน ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ  
การสร้างแรงจูงใจในการทํางานจึงเป็นประเด็นสําคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ มีทักษะใน
การทํางานมีใจรักในงาน เป็นสิ่งสําคัญที่ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และเสริมสร้างแรงจูงใจในการทํางาน ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษา  แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่า
อยู่ในระดับใด  มีแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างไรบ้าง  เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  และ
เสนอเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารและการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จํานวน 326 คน (กองบริหารงาน
บุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2557, ออนไลน์) 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จาํนวน 180 คน โดยคํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตูรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro  Yamane) (อ้างถึงในพรชัย  ก.ศรีสุวรรณ,2556, น.37) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุน แบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating  Scale) ของลิเคิร์ท แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดย 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นชนิดตรวจสอบ
รายการ  

ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยปัจจัยจูงใจ จํานวน 5 ด้าน 2) ปัจจัยค้ําจุนหรือปัจจัย
สุขอนามัย จํานวน  11  ด้าน 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ  เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง  เสนอต่อกรรมการควบคุมสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงให้
ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย 

2.  นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญจํานวน  3 ท่านเพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และเที่ยงตรง 
(validity) ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละข้อคําถามโดยทําการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.67 – 1.00   

3.  ทําการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ์ 
4. ตรวจสอบความเชื่อมั่น (reliadility) โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลกรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จํานวน  30 คน  วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา โดยใช้สูตรของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient)  ได้ค่าแอลฟาเท่ากับ 0.91  ก่อนนําไปเก็บข้อมูลจริง 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน                
               มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา  

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน X  SD. ระดับแรงจูงใจ 
ปัจจัยจูงใจ    
       1. ด้านความสําเร็จของงาน 4.05 0.00 มาก 
       2. ด้านการยอมรับนับถือ   3.88 0.01 มาก 
       3. ด้านลักษณะงาน   3.98 0.06 มาก 

  4. ด้านความรับผดิชอบ   3.94 0.86 มาก 
  5.ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 3.45 0.03 ปานกลาง 

ปัจจัยค้ าจุน    
        1. ด้านนโยบายและการบริหาร  4.19 0.07 มาก 
        2. ด้านการบังคับบัญชา   3.76 0.05 มาก 
        3. ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล   4.50 0.07 มากที่สุด 
        4. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา   3.68 0.00 มาก 
        5. ด้านความมั่นคงในงาน   4.33 0.08 มาก 
        6. ด้านสถานะของอาชีพ   4.04 0.01 มาก 
        7. ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน  4.30 0.24 มาก 
        8. ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา   3.65 0.02 มาก 
        9. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว   2.76 0.33 ปานกลาง 
        10. ด้านโอกาสเจริญเติบโต   3.26 0.02 ปานกลาง 
        11. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 3.81 0.04 มาก 

รวม 3.84 0.21 มาก 
 

จากตารางที่  1  พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก เกือบทุกด้าน  ยกเว้นด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่  ( X= 
3.45) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (X  = 2.76)  และด้านโอกาสเจรญิเตบิโต (X= 3.62) มีแรงจูงในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปาน
กลาง  และเมื่อพิจารณาระหว่างปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้ําจุน  พบว่า  ปัจจัยค้ําจุนด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.50)  ปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงานมีระดับแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ( X= 4.05) 
และเมื่อพิจารณาระหว่างปัจจัยจูงใจกับปัจจัยค้ําจุน พบว่า ปัจจัยค้ําจุน ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล มีแรงจูงใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และด้านความมั่นคงในงานมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยจูงใจด้านความสําเร็จของงานมีระดับแรงจูงใจ
อยู่ในระดับมาก จากผลค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจมีผลให้ปัจจัยค้ําจุนมีระดับแรงจูงใจมากกว่า ปัจจัยจูงใจ 
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สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้วิจัยได้นําผลการวิจัยมา

อภิปรายตามปัจจัย ได้ดังนี้   
1. ปัจจัยจูงใจ   

1.1 ด้านความสําเร็จของงาน  บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะมหาวิทยาลัยมีการแบ่งสายงานบุคลากรไว้อย่างชัดเจน คือ สายงานบริหาร  สายงานสอน  และสายงานสนับสนุน ซึ่งใน
แต่ละสายงานมีการวางแผนงานไวอย่างเป็นระบบทั้งมีรายละเอียด  ข้อกําหนดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ ( job description) 
ตามตําแหน่งงานจึงทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  และเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆได้  โชติกา ระโส (2555, น.13)  กล่าวว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานปฏิบัติ 
เป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งได้แก่ความสําเร็จใน
การทํางานของบุคคล การได้รับการยอมรับ ความก้าวหน้า ความรับผิดชอบ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และเงินเดื อน และ
สอดคล้องกับอรรถพล สีหนาจ (2550, น.ก) 

1.2 ด้านการยอมรับนับถือ  บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้บุคลากรมีวัยวุฒิ และคุณวุ
มิที่ไม่แตกต่างกันมากนัก และมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามตําแหน่งของตน และการได้รับการยอมรับนับถือ  ความไว้วางใจ
จากผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน จึงทํางานภาพรวมของแรงจูงในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านนี้อยู่ในระดับมาก ดังตรงกับ
ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบอร์ก (เจียมจิตร  ศรีฟูา, 2545,น.12) การได้รับการยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา  จากเพ่ือน
ร่วมงาน  จากผู้มาขอคําปรึกษา  คือจากบุคคลในหน่วยงาน      การยอมรับนี้จะอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย  แสดงความ
ยินดี  การให้กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับความสามารถเมื่อได้ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งบรรลุผล
สําเร็จ  ซึ่งจะเกิดหลังจากการได้รับความสําเร็จในงาน 

1.3 ด้านลักษณะงาน บุคลากรสายสนับสนุน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคคลกรพึงพอใจที่ได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบที่ทํางาน  ซึ่งเป็นงานที่ท้าทายความสามารถตรงกับคุณวุฒิ  และตรงตามตําแหน่งและมีการกําหนดภาระงาน
ที่ชัดเจน ดังที่ สมยศ  นาวีการ (2544, น.394) กล่าวว่า เนื่องจากพนักงานแต่ละคนมีความรู้  ความสามารถที่แตกต่างกัน  รวมถึงมี
ความสนใจในลักษณะงานตามที่ตนเองถนัด  ดังนั้นการที่พนักงานได้ทํางานตรงกับลักษณะงานที่ตนเองชอบหรือถนัด  ย่อมมีผลทําให้
พนักงานมีความกระตือรือร้นและมีความภาคภูมิใจเมื่องานที่ตนรับผิดชอบบรรลุเปูาหมาย (โชติกา ระโสม, 2555, น.63 อ้างถึง
ในนันทพร เหลือสกุลไทย, 2546) 

1.4 ด้านความรับผิดชอบ  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการที่ปฏิบัติงานทําให้มีความกระตือรือร้นในการทํางาน  งาที่ได้รับมอบหมายมีการกําหนดหน้าที่อย่างชัดเจน  บุคลากร
ต้องการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตาม
เวลาที่กําหนด  สอดคล้องกับงานวิจัย ธราวรรณ  พลหาญ (2548, น.8) ท่ีศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พบว่า  ด้านความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ความเหมาะสมของงานและความรู้ความสามารถ เพื่อให้บรรลุผล
ตามเปูาหมายและทันเวลา รวมถึงการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  การมอบหมายงาน
ที่ชัดเจน  การปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายเป็นต้น 

1.5 ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะบุคลากรไดรับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อ  พัฒนาความรู้  ฝึกอบรมเพื่อพูนศักยภาพ  ซึ่งบุคลากรไดรับการสนับสนุน
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ในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา  และมีการประเมินความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน  รวมถึงโอกาสในการเลื่อน
ตําแหน่งตามความสามารถนั้นตนเองยังต้องพัฒนาและมีคู่แข่งขันจํานวนมาก ดังที่ สมยศ  นาวีการ (2544 :394) กล่าวถึง  
องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้โอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  รวมถึง
การมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็น
เวลานานๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุวรรณี  ทับทิมอ่อน (2548 :86) ที่ได้ศึกษาเรื่องแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบางปะกงวู๊ด  จํากัด  พบว่าพนักงานบริษัทที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในด้านความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน  ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ี อยู่ในระดับปานกลาง 

2. ด้านปัจจัยค้ าจุน  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
2.1 ด้านนโยบายและการบริหาร  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  อาจเป็นเพราะ

มหาวิทยาลัยมีการแบ่งสายงานบุคลากรไว้อย่างชัดเจน  คือ สายงานบริหาร สายงานสอน และสายงานสนับสนุน ซึ่งในแต่ละ
สายงานมีคําสั่งในการปฏิบัติงาน และสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน  ไว้อย่างเป็นระบบทั้งมีรายละเอียด  ข้อกําหนดเกี่ย วกับ
งานท่ีต้องปฏิบัติ (job description) ตามตําแหน่งงานจึงทําให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  ดังที่พนัส 
หันนาคินทร์ (2542, น.130) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจ คือกระบวนการที่ผู้บังคับบัญชาใช้มาตาการต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเต็มใจที่
จะทํางานให้บรรลุเปูาหมายหรือจุดประสงค์ขององค์กรมาตาการต่างๆ เหล่านี้อาจะเป็นเป็นแรงกระตุ้นเป็นรายบุคคล  เป็น
กลุ่ม  หรือจัดระบบองค์กร ให้มีสภาพที่ก่อให้เกิดความต้องการ  ในส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้พลังงานและความสามารถอย่าง
เต็มที่  เพื่อก่อให้บังเกิดความสําเร็จในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมาย  หรือความคิดริเริ่มของตนเองที่นําความสําเร็จมาสู่
องค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอุกฤษฎ์ เกตุกัณหา (2549:65) ได้ศึกษาแรงจูงใจในการทํางานขงพนักงานธนาคารระดับ
ปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย  จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ่  กรุงเทพมหานคร  พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและการบริหาร  อยู่ในระดับมาก 

2.2 ด้านการปกครองบังคับบัญชา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นการเองกับบุคลากร  การที่บุคลากรเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชามีความสะดวกในการ
เข้าพบ  และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้ดี  สอดคล้องกับงานวิจัยของอุกฤษฎ์  เกตุกัณหา (2549:65) ได้ศึกษา
แรงจูงใจในการทํางานขงพนักงานธนาคารระดับปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)สํานักงานใหญ่  
กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและการบริหารอยู่ในระดับมาก 

2.3 ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะ มหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางสวัสดิการ เงินเดือน และจัดกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน สม
ยศ  นาวีการ (2544, น.394) กล่าวถึง องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้โอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  การกําหนด
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้า
มาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต วัฒนากุล (2551)  ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทสายไฟบากอกเคเบิ้ล จํากัด พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์เกื้อกูล  อยู่ในระดับมาก 

2.4 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นการเองกับบุคลากร การที่บุคลากรเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชามีความสะดวก 
และไว้วางใจในปฏิบัติหน้าที่แทนในบ้างโอกาสหรือปฏิบัติการวางแผน และเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้าอย่าง



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 455 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

สม่ําเสมอ ดังนั้นจึงทําให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในงาน สอดคล้องกับสุนันทา พงศ์ประเสริฐศรี  
(2550, น.74) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
จังหวัดมหาสารคามพบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในระดับมาก 

2.5 ด้านความมั่นคงในงาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน  พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแบ่งสายงานบุคลากรไว้อ ย่าง
ชัดเจน คือ สายงานบริหาร สายงานสอน และสายงานสนับสนุน มีการทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง สิทธิ
ประโยชน์ ไว้อย่างชัดเจน และถือปฏิบัติแล้วดังที่ สมยศ  นาวีการ (2544, น.394) กล่าวถึง องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้
โอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่า
หน่วยงานอ่ืนๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของธนกฤต  วัฒนากุล (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงาน บริษัทสายไฟบากอก
เคเบิ้ล จํากัด พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล  อยู่ในระดับมาก 

2.6 ด้านสถานะของอาชีพ บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแบ่งสายงานบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน คือ สายงานบริหาร สายงานสอน และสายงานสนับสนุน  มีการทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคง สิทธิ
ประโยชน์ ไว้อย่างชัดเจน และถือปฏิบัติแล้ว ดังท่ีสมยศ นาวีการ (2544, น.394) กล่าวถึง องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้โอกาส
ให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงาน
อื่น ๆ ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานานๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ธนกฤต วัฒนากุล (2551) ได้ทําการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัทสายไฟบากอกเคเบิ้ล 
จํากัด พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านเงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล  อยู่ในระดับมาก 

2.7 ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางานาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สถานท่ีทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมี  
สถานท่ีทํางานมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และการจัดห้องทํางานให้เป็นสัดส่วนเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานได้อย่าง
สะดวกสบายและคล่องตัว ส่วนสถานที่ทํางานมีวัสดุ ครุภัณฑ์ หรือเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างครบถ้วนมี ตรงกับทฤษฏีความต้องการทางร่างกายและความปลอดภัย ของ
มาสโลว์ แต่เนื่องจากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลางซึ่งสอดคล้องกับสุภพ กันธิมา (2550, น.65) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าพนักงานเทศบาลตําบลได้รับปัจจัยจูงใจอื่น คือการพัฒนาและความก้าวหน้า และปัจจัยค้ําจุนอื่นคือ 
ค่าตอบแทนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น บําเหน็จ บํานาญ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานการบริหารด้านการ
รักษาพยาบาล เงินโบนัส ด้านนันทนาการและการกีฬา ที่อยู่อาศัย การเดินทางและขนส่งในการปฏิบัติงาน การจัดจําหน่ายอาหาร
ที่มีคุณภาพดีและราคายุติธรรม การจัดสถานที่พักผ่อนและบริการห้องสมุด มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

2.8 ด้านความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บังคับบัญชาให้ความเป็นการเองกับบุคลากร  การที่บุคลากรเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชามีความสะดวก และ
ไว้วางใจในปฏิบัติหน้าที่แทนในบ้างโอกาสหรือปฏิบัติการวางแผน และเตรียมการสําหรับการปฏิบัติงานก่อนล่วงหน้าอย่างสม่ําเสมอ 
ดังนั้นจึงทําให้บุคลากรเกิดความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในงาน สอดคล้องกับสุนันทา  พงศ์ประเสริฐศรี  (2550, น.74) 
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ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาในระดับมาก 

2.9 ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรทั้งด้านกิจกรรมการมีส่วนรวมของบุคลากร  การจัดสถานที่ออกกําลังกาย  การ
จัดสวัสดิการให้สําหรับครอบครัวบุคลากร จัดบ้านพักอาศัยให้แก่บุคลากร ดังที่สมยศ นาวีการ (2544, น.394) กล่าวถึง องค์การที่
มีการบริหารงาที่ให้โอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี  รวมถึงการมีโอกาส
ก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ ย่อมเป็นท่ีสนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานาน ๆงาน
วิจัยวรศักดิ์  ลือชาคํา (2551, น.79) ได้ทําวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลคลองลานพัฒนา  อําเภอ
คลองลาน  จังหวัดกําแพงเพชร พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

2.10   ด้านโอกาสเจริญเติบโตร่วมงาน บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนมีการกําหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน และ
แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างเต็มกําลัง สมยศ  นาวีการ (2544, น.394) กล่าวถึง  องค์การที่มีการบริหารงาที่ให้โอกาสให้
พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ  การกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี รวมถึงการมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
ย่อมเป็นที่สนใจและจูงใจให้พนักงานเข้ามาร่วมทํางานและอยู่กับองค์กรเป็นเวลานานๆตรงกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ ที่
กล่าวว่าบุคคลมีความต้องการที่จะเกี่ยวพันการมีเพื่อและถูกยอมรับโดยบุคคลอื่น สอดคล้องกับสุภพ กันธิมา (2550 , น.ก) ที่ได้
ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พนักงานเทศบาลตําบลได้รับปัจจัยจูงใจด้าน
โอกาสเจริญเติบโตอยู่ในระดับมาก 

2.11    ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน  บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก  ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ บุคลากรมีอายุที่ใกล้เคียงกัน  สัมพันธภาพที่ดี จึงเกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก  ช่วยเหลือกัน ตรงกับทฤษฏีความต้องการทาง
ร่างกายและความปลอดภัย ของมาสโลว์ แต่เนื่องจากองค์การไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่ จึงส่งผลให้เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ สอดคล้องกับสอดคล้องกับ ทฤษฎีของปัจจัยของเฮอร์บอร์ก (1959) 
ที่กล่าวไว้ว่า การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อน จากผู้มาขอรับคําปรึกษา หรือจาก บุคคลในหน่วยงาน ในรูปแบบ
ของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กําลังใจ หรือการ ยอมรับในความสามารถจะเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลนั้นๆ เกิดความพึง
พอใจในงานที่ปฏิบัต ิ 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในครอบคลุมทุกมติ เพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่มี
ผลกระทบต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันไป 
 2. ควรศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติหรือไม่  เพื่อเป็นแนวคิดในการวางแผนปรับปรุงกระบวนการพัฒนา  ตามหลักการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
ตามพลวัตในยุคการที่เปลี่ยนแปลง 
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ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ  

Problems and Requirements to Use Information Technology by Academic 
Supporting Personnel at Suan Dusit University 

 

ตรีรตัน์ รื่นเริง*  ผศ.ดร.ฤดี นิยมรตัน์**   
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
และตําแหน่งงาน ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ 
ด้านข้อมูล ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านบุคลากร และด้านคู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 249 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที แบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน และการทดสอบค่าเอฟ ซึ่งเมื่อพบความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟุ  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1) ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจากสูงสุด
ไปหาต่ําสุด ได้แก่ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านบุคลากร ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านข้อมูล และด้านคู่มือการ
ปฏิบัติงาน ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากค่าเฉลี่ยจาก
สูงสุดไปหาต่ําสุด ได้แก่ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านข้อมูล และด้านคู่มือ
การปฏิบัติงาน 

2) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีตําแหน่งงานแตกต่างกันมีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและ
รายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่มีปัญหาในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากกว่าตําแหน่งอื่นๆ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน มีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และตําแหน่งงาน
แตกต่างกัน มีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร 
 

 
 
* นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 **อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

http://www.fit.ssru.ac.th/index.php/th/2013-01-30-14-53-51/2013-02-05-09-46-42/2013-02-05-09-56-08/teacher-personnel/teacher/37.html?view=person
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Abstract 
 

 The purpose of this research is to investigate and compare the problems and requirements for 
the use of information technology by academic supporting personnel in Suan Dusit University regarding to 
sex, age, education, working experience and position. The problems and requirements of using information 
technology can be divided into 6 aspects as; hardware, software, information, network and 
communication, personnel and operation manual. The samples are 249 academic supporting personnel in 
Suan Dusit University by Yamane theory. The devices used to collect data are questionnaires of 5 levels 
measurement with the reliability of 0.96. The statistics used to analyze data are percentage, means, 
standard deviation, t-test, independent sample and f-test. When the differences are found significantly, 
they are matching tested with Scheffe’s method.  
 The results show that; 
 1) The problems of using information technology in overall and each aspect are at high level. In 
descending order from the highest to the lowest means are software, hardware, personnel, network and 
communication, information and operation manual, respectively. The requirements of using the 
information technology in overall and each aspect are at high level. In descending order from the highest 
to the lowest means are software, personnel, hardware, network and communication, information and 
operation manual, respectively.  
 2) The academic supporting personnel with different positions have difficulty in using information 
technology in terms of overall and each aspect with the significant level of 0.05. The officer position has 
more difficulty in using information technology than other positions. Besides, the academic supporting 
personnel with different sex, age, education and working experiences have no difficulty differences to use 
the information technology in terms of overall and each aspect. 

3) The academic supporting personnel with different sex, age, education, work experiences and 
position require similar overall use of the information technology and no income differences. 

Key words: The use of Information Technology  
 

บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ได้เข้ามามีความสําคัญเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
คนเราในแทบทุกด้าน และเทคโนโลยีสารสนเทศยังเข้าไปมีบทบาทในองค์กร โดยองค์กรส่วนใหญ่ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น   การทําธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในบริษัทอุตสาหกรรม การให้บริการด้าน
การท่องเที่ยว  การรักษาพยาบาล และการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น ซึ ่งอาจกล่าวได้ว่า ทุกวันนี้หน่วย งานของรัฐหรือ
เอกชนไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยภาครัฐ และภาคเอกชน ก็ตามล้วนจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสําคัญและอยู่ใกล้ตัวเราคือ 
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เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญเทียบเท่ากับมันสมองหรือประสาทของมนุษย์ เพราะทําหน้าที่ช่วย
บริหารและควบคุมการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานหรือบริษัทห้างร้านทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ เป็นระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะอยู่
แห่งใดบนโลกนี้ (ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ์, 2549, น.11) ถ้าหากองค์กรไม่สนใจที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้งานก็จะกลายเป็นองค์กรที่ล้าหลังและไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ดังนั้น  ในองค์การทุกระดับเห็นความสําคัญที่จะนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประมวลผล  และนําเสนอข้อมูลต่าง  ๆ อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว   แม่นยํา การนํา
ระบบเครือข่ายมาช่วยในการติดตอ่สื่อสาร การนําเว็บไซต์มาใช้เผยแพร่ ส่งข้อมูลข่าวสาร ทั้งในระหว่างหน่วยงานภายในกันเอง
และกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกก็ตาม ทําให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว ง่าย ประหยัด คล่องตัว มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความแตกต่างกันของคุณลักษณะส่วนบุคคล ทั้ง เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน ตําแหน่งงาน อาจส่งผลต่อสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีแตกต่างกัน 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และการแข่งขันของธุรกิจที่สูงขึ้น จึงทําให้การจัดสรรเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับบุคลากรที่มีอยู่แล้วนั้น อาจต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  

จากความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในแผน  งานโครงการต่าง  ๆ เพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ   การปฏิบัติงาน การให้บริการ  และสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจอํานาจหน้าที่
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตลอดจนปัญหาต่าง  ๆ  ที่กล่าวมาข้างต้น   ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับปรุง ตลอดจนการกําหนดทิศทางของแผนการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
ความต้องการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนเกิด ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 

1. เพื่อศึกษา ปัญหา และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

2. เพื่อเปรียบเทียบปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 

3. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

วิธีด าเนินกาวิจัย 
เป็นการวิจัยในเชิงสํารวจ (survey research)  โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต คํานวณจาก
ประชากรทั้งหมด  จํานวน 663 คน   โดยใช้สูตรของยามาเน่ (1967) ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 249 คน และทําการสุ่มตัวอย่าง
ตามระดับของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงสํารวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึน้

จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือเอกสาร วารสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถาม ชุดนี้
ได้จัดลําดับเนื้อหาให้ครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการแบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี ้

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 15 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน ตําแหน่งงาน โดยมีลักษณะการตอบเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํานวน 6 ด้าน 56 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทําการเก็บข้อมูล โดยได้จัดส่งแบบสอบถามไปแจกจ่ายยัง

กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  รวมจํานวน 249 ฉบับ 
และเก็บแบบสอบถามที่ตอบแล้วกลับคนืมาภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยผู้วิจัยมีการตดิต่อขอความร่วมมอืทางโทรศัพท์และ
ทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ (e-mail) เพื่อย้ําเตือน ขอรับแบบสอบถามที่ตอบแล้วส่งกลับคืนจากบุคลากรที่ยังไม่ได้ส่งคืนตาม
กําหนดอีก 1 สัปดาห์ จากการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบว่า มีความสมบูรณ์และสามารถนํามาใช้ในการ
วิเคราะห์ได้ 249 ชุด จากจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 249 คน (ร้อยละ 100) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน 
  วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมรายด้าน 

ปัญหาในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ระดับปญัหา 

  SD. แปลผล 

1. ด้านฮาร์ดแวร์ 3.93 0.56 มาก 
2. ด้านซอฟต์แวร์ 4.00 0.55 มาก 
3. ด้านข้อมูล 3.73 0.49 มาก 
4. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร 3.83 0.50 มาก 
5. ด้านบุคลากร 3.93 0.52 มาก 
6. ด้านคู่มือการปฏิบัติงาน 3.67 0.52 มาก 

โดยรวม 3.85 0.42 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบว่า ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ซอฟต์แวร์ รองลงมา คือ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านบุคลากร ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านข้อมูล และด้านคู่มือการปฏิบัติงาน 
ตามลําดับ 

2. การศึกษาความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยรวมและรายด้าน 

 

ความต้องการในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

ระดับความต้องการ 

  SD. แปลผล 

1. ด้านฮาร์ดแวร์ 4.05 0.38 มาก 
2. ด้านซอฟต์แวร์ 4.19 0.40 มาก 
3. ด้านข้อมูล 3.81 0.41 มาก 
4. ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร 3.95 0.38 มาก 
5. ด้านบุคลากร 4.08 0.50 มาก 
6. ด้านคู่มือการปฏิบัติงาน 3.77 0.46 มาก 

โดยรวม 3.98 0.28 มาก 
จากตารางที่ 2 พบว่า ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้าน
ซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านข้อมูล และด้านคู่มือการปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีความก้าวหน้าไปมาก และ
รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โอกาสและความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้  ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ความสนใจกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างจริงจังมากขึ้นแต่ยังมีงบประมาณในการดํา เนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอทําให้
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการยังมีความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมาสนับนุนการทํางานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนรมิตร คุณโลกยะ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัญหาและความต้องการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร
สํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา พบว่า ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของอาทินันท์ ตันตระกูล (2552) เรื่อง ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จํากัด พบว่า ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของวิศัลย์ ปัญญาฟู (2551) เรื่อง ปัญหาและความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จํากัด พบว่า พนักงานมีความต้องการการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน และโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของสิวิชย์ญา 
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สินวิรัชพงษ์ (2550) เรื่อง ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของพนักงาน สํานักงานใหญ่ บริษัท ไทย
ประเมินราคา ลินน์ฟิลลิปส์ จํากัด พบว่า พนักงานมีความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัญหาและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านซอฟต์แวร์มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการส่วนมากจะต้องใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ อยู่เป็น
ประจําจึงทําให้พบปัญหาในการใช้งานอยู่บ่อยครั้ง และมีความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่จะสามารถอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานได้มากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรมีนโยบายในการจัดหาซอฟต์แวร์มาใช้เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้ตรงตามความต้องการให้มากขึ้น 

2. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตควรมีการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อย่าง

น้อยปีงบประมาณละ 3 ครั้ง 
ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรวิจัยความต้องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2. ควรวิจัยความพึงพอใจในนําซอฟต์แวร์มาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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การลดต้นทุนค่าการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED 
Cost Reduction of Energy Consumption from Replacement  

the Light Bulb to the Fluorescent LED 
 

นิมิต เล็กเจรญิสุข* อ.นิตยา มณีวงศ์** รุจิรา แถลงศร*ี** เมธา เพ็ชรเขียว**** กานดา ออดนุ่ม**** กันยา ปุานอุดม**** 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาสําหรับแสงสว่างใน บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี 
จํากัด  โดยศึกษาในรูปแบบมาตรการทางไฟฟูา ได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดพลังงาน  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2550)  ให้เป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการพลังงานที่ดี ที่มีบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานที่
ประสานกันอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้และให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  

ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาดังผลงานที่ปรากฏในมาตรการทางไฟฟูา ได้ลดค่าการใช้จากการเปลี่ยนโคมไฟ

สําหรับหลอด T5 เป็นโคมไฟสําหรับหลอด T8 จํานวน 67 โคม และทดแทนหลอดฟลูออเรสเซน์ เดิมเป็นหลอดไฟ LED 
จํานวนที่ปรับปรุง 6,577 ตําแหน่ง ช่วยลดค่าการใช้พลังงานจําเพาะ (SEC) ได้ 648.3302 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปี 2558 และปี 2559 
 ค าส าคัญ: การลดต้นทุนค่าการใช้พลังงาน  ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา หลอด LED   
 

Abstract 
 

 The objective was to have an energy supply usage efficiency energy for lighting in Ratchaburi 
Electricity Generating Company Limited (RATCH). By studying the Electrical Standards Model from 
appointment of Energy Management Committee following by Energy Conservation Promotion Act B.E 2535 
(1992) and Energy Conservation Promotion Act B.E 2535 (1992) as amended by Act (No.2), B.E. 2550.  The 
RATCH is appointed to well energy supply management with employee policy, resources policy, operation 
policy, collaborate planning to reach the objectives and the energy usage efficiency. The concrete 
operational and energy preserve would lead to sustainable development as showing in the Electrical 

 
*บริษัทผลิตไฟฟูาราชบุร ีจํากัด 128 หมู่6  ตําบลพกิุลทอง  อําเภอเมืองราชบรุี  จังหวัดราชบุรี 
**อาจารย์ประจาํคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
***บริษัท เอส.ที.อาร์.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จํากัด. หมู่บ้านคราประยูธ ทววีัฒนา กทม. 
****คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุร ี
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Standard Model.  The cost reduction was from changing T5 to T8, 67 lamps and replaced Fluorescent to 
Fluorescent LED with 6,577 areas in order to decrease energy usage (Specific energy consumption: SEC) : 
648,3302 Kilowatt/hour, comparing in between 2015 and 2016. 

Key words: Cost Reduction of Energy Consumption, efficiency of electricity, Fluorescent LED  

 

บทน า 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์  เป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมการกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและ
พื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  อย่างไรก็ตาม  ที่ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ของประเทศประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดําเนินการ  และปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการให้บริการที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ทําให้มีข้อจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 จะมุ่งเน้นการ
ขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  สนับสนุนให้เกิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเช่ือมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ  
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกํากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ  
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภค  การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  และการพัฒนาผู้ประกอบในสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อไปทําธุรกิจใน
ต่างประเทศ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด  ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เปูาหมายและตัวช้ีวัดที่ 4  การพัฒนาด้าน
พลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟูา  ตัวช้ีวัดที่ 4.1 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.94 เป็น
ร้อยละ 17.34 ในปี 2564  ตัวช้ีวัด 4.2 สัดส่วนใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาลดลงจากร้อยละ 65เป็นร้อยละ 47 ในป ี2564  
 วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ (2555) การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ระบบตน้ทุนด้านขนส่งสินค้าของกิจการค้าของกิจการค้าน้ํา
ดื่ม เค แอนด์ เค โดยมี วัตถุประสงค์การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนด้านการขนส่ง และปรับปรุงระบบการจัดการบริเวณเพื่อ
การกําหนดอัตราค่าขนส่งสินค้า  โดยการกําหนดอัตราค่าขนส่งน้ีจะใช้ต้นทุนในการขนส่งเป็นหลัก การศึกษาสามารถสรุปได้ว่า  
ต้นทุนผันแปรที่แปรผันตามช่ัวโมงการทํางานเฉลี่ยทั้งหมด 32.03 บาทต่อช่ัวโมง ซึ่งค่าจ้างพนักงานขับรถ มีต้นทุนมากที่สุด 
(28.13 บาทต่อช่ัวโมง) ส่วนต้นทุนผันแปรที่แปรผันตามระยะทางที่รถว่ิง  มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด 3.05 บาทต่อกิโลเมตร  โดยค่า
น้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหล่อลื่นมีต้นทุนสูงสุด (2.45 บาทต่อกิโลเมตร) ส่วนอัตราการเก็บค่าบริการของแต่ ผู้วิจัยได้ตระหนัก
ถึงความสําคัญการลดต้นทุนการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดLED ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและ
ตัวอย่างการลดการใช้พลังงานให้กับสังคมต่อไป 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาสําหรับแสงสว่างในบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี จํากัด โดยศึกษาใน

รูปแบบมาตรการทางไฟฟูา 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย   
 ข้อมูลที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลเชิงทุติยภูมิ  ซึ่งได้ทําการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  และสิ่งตีพิมพ์จากหน่วยงาน
ทางวิชาการและหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งสืบข้อมูลทางรายงานการจัดการอย่างต่อเนื่องดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการจัดทําระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงาน
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
 (1) การแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
 (2) การประเมินสถานการณ์จดัการพลังงานเบื้องต้น 
 (3) การกําหนดนโยบายอนรุักษ์พลังงาน 
 (4) การประเมินศักยภาพการอนุรกัษ์พลังงาน 
 (5) การกําหนดเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 (6) การดําเนินการตามแผนการอนุรักษ์พลังงานและการตรวจสอบวิเคราะหต์ามเปูา 
 (7) การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 (8) การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 
 

(1)การ ต่งต ัง้ค ะท างานด านการ ัดการ ลงังาน

(2)การประเมินสถานการ ์ ัดการ ลังงานเ  อ้งต น

(3)การก าหนดนโย ายอนุรัก ์ ลงังาน

(4)การประเมิน ักย า การอนรุัก ์ ลังงาน

(5)การก าหนดเป าหมาย ละ  นอนรัุก ์ ลังงาน

(8)การท ทวน วิเคราะห์ ละ ก     อ ก ร่อง อง
การ ัดการ ลงังาน

(7)การตรว ติดตาม ละประเมินการ ัด
การ ลงังาน

(6)การด าเนินการตาม  นการอนุรัก ์ ลงังาน ละ
การตรว สอ วิเคราะห์ตามเป า

 
 

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนระบบการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวธิีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 
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 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาคําสั่งบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี จํากัด ที่ 11/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัด
การพลังงาน เพื่อให้การดําเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของโรงไฟฟูาราชบุร ีเป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ให้เป็น
องค์กรที่มีระบบการจัดการพลังงานท่ีดี มีบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานท่ีประสานกันอย่างมีระเบียบ
แบบแผนเพื่อให้บรรลุเปูาหมายที่กําหนดไว้และให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและ
มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน กรรมการผู้จัดการ จึงออกคําสั่งไว้ ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยกเลิกคําสั่งบริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี จํากัด ท่ี ข.26/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
 ข้อ 2. ให้มีคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย 

1.นายสุกิจ  ช่ืนกมล อค-บร. ที่ปรึกษา 

2.นายพยัค  ชินวิไล ฝคผ. ที่ปรึกษา 
3.นายสุชิน  สายะสนธิ ช.อค-บร.(พร.) ผู้จัดการพลังงาน 

4.นายสมพงศ์  คํามหา วศ.9ทนท,มดรร1-บร. ผอส.และคณะทํางานด้านเทคนิค 
5.นายพิสิษฐ์  ชัยยวงศ ์ วศ.9,นวรร-บร. ผชร.และคณะทํางานด้านเทคนิค 

6.นายสานิต  บุณยาสิศัย วศ.9,ตดร-บร. คณะทํางานด้านเทคนิค 
7.นายประสาน  ผลยิ่ง มผร-บร. คณะทํางานด้านเทคนิค 

8.นายจินตวัฒน์  เรืองสวัสดิ์ รษก,สวป. คณะทํางานด้านเทคนิค 
9.นางรัตนา  บัวงาม มพจ-บร. คณะทํางานด้านอบรม/กิจกรรม 
10.นายธวัชร  ศรีกนก วศ.7,มพด-บร. คณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์ 

11.น.ส.เสาวคนธ์  ไวยานิกรณ์ พสอ. คณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์ 
12.นายนิพนธ์  ดาราวงษ์ ช.6,มธบ-บร. คณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์ 

13.นายพลเชษฐ์  โตสมบุญ วศ.8,มผร-บร. ผอส.และคณะทํางานด้านเอกสารและรายงาน 
14.นายอ๊อด  เช้ือจันทึก มผรร-บร. ผชร.และคณะทํางานด้านเอกสารและรายงาน 
15.นายรัชยล  ไกลถิ่น มปร-บร. ผอส.และเลขานุการ 
16.นายบรรพต  อังศุจินดา พวป. ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ข้อ 3. ให้คณะทํางานตามข้อ 2. มีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังนี้ 
คณะท างาน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิชอบ 

1.ที่ปรึกษา 1.ทําหน้าท่ีให้คําปรึกษา แนะนําการดําเนินการแก่คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
2.ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งควบคุมดูแลและให้มีการเผยแพร่แก่พนักงาน 
ลูกจ้างและบุลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน 
3.ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดําเนินงาน 

2.ผู้จัดการพลังงาน 1.กํากับ ดูแล การดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และ
วิธีการจัดการพลังงาน 
2.แต่งตั้งคณะทํางานศึกษาโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
3.รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานให้กรรมการผู้จัดการทราบ 

3 . ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
เทคนิค  
  เลขานุการ 
  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

1.ดําเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานของโรงไฟฟูาราชบุรี 
2.ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน 
3.จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานท่ีมีนัยสําคัญ 
4.ดําเนินการกําหนดเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
5.ติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
6.จัดให้มีการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7.จัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบพลังงาน(ภายนอก) 
8.กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานหรือปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานในโรงไฟฟูา ให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
9.พิจารณาโครงการในกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการใช้
พลังงานและกําหนดกรอบการทํางาน 
10.สนับสนุนเจ้าของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 

4 . ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
อบรม/กิจกรรม 

1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานรวมทั้งการจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
จิตสํานึกของบุคลากร 
2.ดําเนินการจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง 

5 . ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
ประชาสัมพันธ์ 

1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม/โครงการอนุรักษ์พลังงาน การ
ดําเนินงานด้านการจัดจัดการพลังงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรับทราบ 
2.ปรับปรุงฐานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการด้านการจัดการพลังงาน นําเข้าสู่
ระบบสารสนเทศขององค์กร(ด้านเว็บไซต์) 
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คณะท างาน บทบาทหน้าท่ีและความรับผิชอบ 

6 . ค ณ ะ ทํ า ง า น ด้ า น
เอกสารและรายงาน 

1.รายงานผลการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานตามนโยบายให้ผู้บริหารทราบ 
2.ดําเนินการส่งรายงานการจัดการพลังงานประจําปี ผลการตรวจสอบและรับรองการจัด
การพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
3.การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน เพื่อจัดทํารายงานการจัด
การพลังงานประจําปี 

7 . ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ด้ า น
พลังงาน 
อาวุโสประจําโรงไฟฟูา
(ผอส.) 
   ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด้ า น
พลังงาน 
ประจําโรงไฟฟูา(ผชร.) 

1.ร่วมกําหนดเปูาหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
2.กําหนดมาตรการประหยัดหรือปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานในโรงไฟฟูา ให้มี ประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 
3.พิจารณาโครงร่างในกระบวนการผลิตที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพหรือลดการใช้
พลังงานและกําหนดกรอบการทํางาน 
4.ตรวจสอบการใช้พลังงานภายในองค์กร 
5.ติดตามการบํารุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้
พลังงานเป็นระยะๆ 
6.ร่วมดําเนินการจัดการพลังงานและดําเนินการในงานที่เกี่ยวข้องตามคําสั่งของอธิบดีกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
7.งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
แผนการด าเนินงาน ระบบการจัดการพลังงาน โรงไฟฟ้าราชบุรี  
ผู้วิจัยมีการดําเนินการวิจัยตามแผนการดําเนินงานระบบการจัดการพลังงานโรงไฟฟูาราชบุรี  
วัตถุประสงค์  เพื่อให้มีการดําเนินการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ บริษัท ไฟฟูาราชบุรี จํากัด และมีการจัด

การพลังงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 
เปูาหมาย     1. เพื่อให้มีการจัดการพลังงานท่ีดี มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย 

       2. เพื่อให้มีการดําเนินการกิจกรรมหรอืโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร 
เกณฑ์วัดผล  1. ส่งรายงานการจัดการพลังงานได้ตามกําหนด 

       2. โครงการอนุรักษ์พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ไม่น้อยกว่า 21.37 ล้านหน่วยปี 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน 
หน่วยงานท่ีสนับสนุน   ทุกหน่วยงานภายใน อค-บร. และ บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี จํากัด 
กําหนดวันแล้วเสร็จ     วันท่ี 31 ธันวาคม 2559    
 
มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน 
ด้านไฟฟ้า 
โครงการเปลี่ยนหลอดไฟของโรงไฟฟูาพลังงานความร้อนและโรงไฟฟูาพลังงานความร้อนร่วมเป็นหลอดไฟ LED จะ

ใช้ทั้งหมด  1,510,000 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี 
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 ผลของโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟูาของโรงไฟฟูาพลังงานความร้อนและโรงไฟฟูาพลังงานความร้อนร่วมเป็นหลอดไฟ 
LED จํานวนอุปกรณ์ที่ปรับปรุง 6,577 ตําแหน่ง เพื่อทดแทนหลอดฟลูออเรสเซน์เดิม ลดการใช้พลังงานไฟฟูา โดยดําเนินการ
เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลงังาน (หลอดไฟ LED) ที่จัดซื้อและติดตั้งรวมทั้งสิ้น 6,577 หลอด และเปลี่ยนโคมไฟสําหรับหลอด 
T5 เป็นโคมไฟสําหรับหลอด T8 จํานวน 67 โคม  โดยแยกโคมตามพื้นที่ดังนี้ โรงไฟฟูาพลังความร้อน 5,082 หลอด 
โรงไฟฟูาพลังความร้อนร่วม 1,562 หลอด และโรงไฟฟูาพลังความร้อนร่วม 5,067 โคม 
 การประเมินจากผลทดสอบหลอด  
 ผู้วิจัยดําเนินกาทดสอบประสิทธิภาพของหลอด ณ ห้องปฏิบัติการที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน IES LM-79-08 
โดยใช้สูตรในการคํานวณ ดังแสดงวิธีการคํานวณต่อไปนี ้
 ระดับการใช้พลังงานก่อนและหลังปรับปรุง = จํานวนหลอด x กําลังไฟฟูา x ช่ัวโมงต่อปี x อัตราค่าไฟฟูา 
 ระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง = 2650268 x 40 x8760 x 3.02 = 8003809  บาท/ป ี
 ระดับการใช้พลังงานหลังปรับปรุง = 1018625 x 17.68 x 8760 x 3.02 = 3076248  บาท/ป ี
 ผลประหยัด = ระดับการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง – ระดับพลังงานหลังปรับปรุง 
 ผลประหยัด = 2650268 – 1018625 = 1631643 kWh/ปี   
 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะต่อหน่วยผลผลิต  
 

 
หมายเหตุ : เดือนเมษายน 2558 เดินเครื่องด้วยน้ํามันดีเซล 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าไฟฟูาตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2558 -2559 สรุปได้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าไฟฟูาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ของปี 2558 และปี 2559 

 

เดือน 
2558 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

2559 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ค่าลดลง 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง 

ค่าเพ่ิมขึ้น 

กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
มกราคม 7468.5715 7341.1148 127.4567  

กุมภาพันธ ์ 7439.8538 7426.6175 13.2364  

มีนาคม 7386.8457 7386.8457  50.8840 
เมษายน 7565.2955 7310.4930 254.8025  

พฤษภาคม 7381.9187 7281.8548 100.0639  

มิถุนายน 7393.9512 7309.8101 84.1411  

กรกฎาคม 7339.0397 7309.2951 84.1411  

สิงหาคม 7333.6395 7335.3739  1.7344 

กันยายน 7317.7149 7303.1114 14.6036  

ตุลาคม 7265.1617 7236.7713 28.3903  

พฤศจิกายน 7301.5947 7300.4690 1.1257  

ธันวาคม 7384.0836 7336.6998 47.3838  

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า  ค่าไฟฟูาที่วัดของการทํางานปี 2558 และ ปี 2559  มีค่าลดลง กิโลวัตต์–ช่ัวโมง ตามตาราง
เปรียบเทียบ ได้มีการใช้ไฟฟูาลดลงได้ในเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์  เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม กันยายน  
ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม  และเดือนมีนาคม สิงหาคม มีค่าเพิ่มขึ้น กิโลวัตต์ – ช่ัวโมง  
 

สรุปผลการวิจัย 
 การลดต้นทุนค่าการใช้พลังงานจากการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED โดยศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูา
สําหรับแสงสว่างใน บริษัท ผลิตไฟฟูาราชบุรี จํากัด  ในรูปแบบมาตรการทางไฟฟูาตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) ให้มีระบบการจัด
การพลังงานท่ีดี ที่มีบุคลากร ทรัพยากร นโยบายและขั้นตอนการดําเนินงานท่ีประสานกันอย่างมีระเบียบแบบแผนเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายที่กําหนดไว้และให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและมีการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างยั่งยืน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟูาจากหลอดไฟ LED ได้ลดค่าการใช้จากการเปลี่ยนโคมไฟ
สําหรับหลอด T5 เป็นโคมไฟสําหรับหลอด T8 จํานวน 67 โคม และทดแทนหลอดฟลูออเรสเซน์ ซึ่งสามารถช่วยลดค่าการใช้
พลังงานจําเพาะ (SEC) ได้ 648.3302 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2558 และปี 2559 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1.  ผู้ร่วมงานมีความสนใจและให้ความร่วมมือในการประหยัดไฟฟูาได้ประสบความสําเร็จ 
 2.  ควรส่งเสริมให้มีความเข้าใจกับอุปกรณ์ที่จะเข้ามาใช้ในสํานักงานอย่างจริงจัง 
 3 . ให้การสนับสนุนงบประมาณ  อุปกรณ์และสื่อสารให้ความเข้าใจกับอุปกรณ์ที่จะใช้ในงานอย่างสะดวก 
 ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. วางแผนการทําวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟูาอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 
 2. ควรทําการศึกษา หาต้นแบบที่ดีต่อการลดปริมาณการใช้ไฟฟูาและให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ไฟฟูา
และการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟูาของพนักงานในบริษัทฯ 
 

บรรณานุกรม 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2547). ต าราฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ.) สามัญ. 

กรุงเทพฯ : สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลงังาน. 
              . (2547). ต าราฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ผชพ.) อาวุโส ด้านแสงสว่าง. กรุงเทพฯ : สํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
              . (2551). มาตรการอนุรักษ์พลังงานจากเทคโนโลยีที่ประสบความส าเร็จส าหรับอาคารธุรกิจ. กรุงเทพฯ : สํานัก

พัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 
ส่วนส่งเสริมพัฒนาการที่ยั่งยืน. รายงานการจัดการพลังงานของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จ ากัด ปี 2559. บริษัท ผลิตไฟฟูา

ราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย. 
โยชิชิโกะ ทาคามูระ. (2543). เทคนิคการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุุน). 
สมาน  เสนางาม. (2554). การวัดอุณหภูมิ (Temperature Measurements) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 
สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ.์ (2535). หลักการและการใช้งานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม.  กรุงเทพฯ :  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 

(ไทย-ญี่ปุุน). 
วัชระ  มั่งวิทิตกุล. (2544). กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จา่ยพลังงาน ส าหรับอาคารและโรงงาน 
 อุตสหกรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย. 
 
 
 
 
 
 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 473 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

การศึกษาความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
Studying of Goat Meat Consumers Demand in Bangkok and the Metropolitan 

 

นิตยา มณีวงศ์* รศ.ดร.บญุมี กวินเสกสรรค*์* รศ.ดร.สมบตัิ ทีฆทรพัย์*** ผศ.ดร.ปิยะดา ทวิชศร*ี*** 

 

บทคัดย่อ 
 

 วัตถุประสงค์ของวิจัยนี้เพื่อศึกษาความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการบริโภคเนื้อแพะ  กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน แม่บ้าน นักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาท จํานวน 384 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ความต้องการบริโภคเนื้อแพะ มีปัจจัยส่วนผสมการตลาดในภาพรวมที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเนื้อแพะ 
ได้แก่ 1) เนื้อแพะที่มีความนุ่ม สะอาด สะดวกในการพกพา 2) ราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ 3) สถานที่จําหน่ายมี
ความสะดวก สะอาดถูกสุขลักษณะ 4) การส่งเสริมการขาย มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และมีการสาธิตการปรุงอาหารจาก
เนื้อแพะ  
 ค าส าคัญ: เนื้อแพะ ความต้องการบริโภคเนื้อแพะ  

 The aim of this research was to study the consumers’ demand for goat meat in Bangkok 
Metropolitan Administration and vicinity. Data were collected using a set of questionnaire from the a total 
of 384 consumers in Bangkok Metropolitan Administration and vicinity, i.e., government officers, state 
enterprise employees, private sector employees, housewives and tourists as research samples obtained 
through purposive random sampling. Statistics used for data analysis involved percentage, mean and 
standard deviation.  

The findings revealed that  
The marketing mix factors related to consumers’ demand for goat meat in Bangkok Metropolitan 

Administration and vicinity referred to 1) meat’s tenderness, cleanliness and portability 2) relevance 
between reasonable price and nutrition gained 3) store’s convenience and sanity and 4) purchasing 
promotion in terms of advertisements, public relation and goat meat cooking demonstration.  

Key words: Goat Meat, Consumers’ Demand  

 
*นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจ้าพระยา 
**อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดุษฎีนพินธ์ มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
***อาจารย์ที่ปรกึษาร่วม ดุษฎีนพินธ ์มหาวิทยาอีสเทิร์นเอเซีย 
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บทน า 

 ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12  ในหัวข้อท่ี 2.25 การปรับโครงสร้างการผลติและการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพื้นฐานและทุนทางเศรษฐกิจให้
สนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม  และสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจ และยกระดับห่วงโซ่
อุปทานด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ สร้างสังคมผู้ประกอบการที่มีทักษะในการทําธุรกิจทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  พัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพ และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต  

 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 
2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและสร้างโอกาสในการแข่งขันของ
สินค้าเกษตร  ใช้การตลาดนําการผลิตด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  มีการบริหารจัดการร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐเกษตร กับภาคเอกชน เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและโซ่อุปทานให้กับเกษตรกร  
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจเกษตร  ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างเรื่องราว
(Story) ให้กับสินค้าเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นจุดขายและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ โดยอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรสนับสนุน
การจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารยั้งยืนตลอดจนสนับสนุนการจัดการ
ความเสี่ยงท่ีจะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนการจัดการความเสีย่งท่ีจะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร การดําเนินงาน
ดังกล่าวควรให้ความสําคัญกับการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน กับเกษตร รวมถึงส่งเสริมการค้าชายแดน การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการ
พัฒนาระดับภูมิภาค 

ประชากรแพะได้กระจายอยูท่ั่วโลก ที่ยังคงเพิ่มประชากรแพะอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มของจํานวนแพะระหว่างปี 1980 
– 2009 จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAOSTAT, 2011) พบว่ามีจํานวนมากขึ้นเนื่องจากแพะมีการ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลายได้ดีขึ้น การพัฒนาฟาร์มแพะในประเทศท่ีกําลังพัฒนาและการปรับปรุงระบบนิเวศน์
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยมนต์เราจ์และคณะ   (Morand-Fehr, et al., 2004) ประชากรแพะที่มีมากที่สุด ในประเทศแถบ
เอเชีย ประกอบไปด้วยประเทศจีน และประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ ในแถบ อัฟริกา ประกอบด้วย ประเทศไนจีเรีย 
และประเทศซูดาน ประเทศเอธิโอเปีย ประเทศเคนยา ประเทศทัสเนีย ประเทศมาลี นอกจากนี้ การผลิตเนื้อแพะทั่วโลกในปี 
2551 พบว่า ประมาณการผลิต 5 ล้านตัน (เนื้อลูกวัว 8.3 ล้านตันเนื้อวัว 65.7 ล้านตัน หมูผลิต 103 ล้านตัน) ถ้านับการผลิต
ต่อการเชือดในปี 2551 ประมาณ 400 ล้านตัวท่ัวโลก แถบเอเชีย อยู่ท่ีประมาณ 279.4 ล้านตัวตามด้วยแถบอัฟริกา ประมาณ 
96 ล้านหัว แถบยุโรปได้ประมาณ11.5 ล้านหัว โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO STAT, 2011) การ
บริโภคเนื้อแพะมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ซึ่งมีประชากรจํานวนมากที่นับถือศาสนาอิสลาม (เสกสรร สุธรรมา
นนท์และคณะ, 2554, ออนไลน์) จํานวนมุสลิม 1.57 พันล้านคน คิดเป็น 23% ของจํานวนประชากรโลก ซึ่งพบว่า ในทวีป
เอเชีย มีมุสลิมร้อยละ 20 ประเทศที่มีมากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย ถึง 203 ล้านคน ปากีสถาน 174 ล้านคน อินเดีย 161 
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ล้านคน บังกลาเทศ 145 ล้านคน อิหร่านและตุรกี 74 ล้านคน สรุปได้ว่า มีมุสลิมรวมกันถึงร้อยละ 85 ของมุสลิมเอเชีย และมี
มากกว่าครึ่งหนึ่ง หรือร้อยละ 53 ของมุสลิมโลก นอกจากนี้ ยังพบว่า มุสลิมอีก 300 ล้านคน อาศัยอยู่ประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม 
เช่น จีน มี 22 ล้านคน ทวียุโรปมีถึง  38 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 5 ของประชากรทั้งทวีป ในประเทศอเมริกา มี 2.5 ล้านคน 
และคาดการณ์ในอนาคต 20 ปีจะพบว่า มุสลิมทั้งโลกจะเพิ่มจํานวนเป็น ร้อยละ 35 ของประชากรโลก (นิติ นวรัตน์, 2555) 
จํานวนแพะทั่วโลก พบว่า ประเทศจีน มีจํานวนแพะ (หัว) 149,376,747  ร้อยละ 17.33 ประเทศอินเดีย จํานวนแพะ (หัว) 
56,742,000 ร้อยละ 14.59 ประเทศปากีสถาน จํานวนแพะ (หัว) 56,400,000 ร้อยละ 6.58 โดยองค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAOSTAT, 2011) สําหรับจํานวนแพะในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี  25522 พบว่า ประเทศ
อินโดนีเซียมีปริมาณเนื้อแพะมากท่ีสุด ในจํานวนร้อยละ 44.68%  ในประเทศไทยและมาเลเซีย อยู่ในอันดับที่ 4 และ อันดับที่ 
6 ร้อยละ 0.68 และ ร้อยละ 0.52 (FAO STAT, 2009) 
 แพะเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ และนิยมเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแพะเนื้อเป็น
สัตว์ที่เลี้ยงและดูแลง่าย  สามารถกินอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหญ้า ไม้เลื้อย วัชพืชในเรือกสวนไร่นา  วัสดุเศษเหลือ
จากการเกษตร และสามารถปล่อยลงแทะเล็มในทุ่งหญ้าสาธารณะ ทําให้มีต้นทุนค่าอาหารต่ํา อีกทั้งเป็นสัตว์ที่ทนทานต่อ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี  ทําให้แพะเนื้อสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ หรือ
จําหน่ายเป็นพ่อแม่พันธ์ุ การจําหน่ายแพะรวมถึงผลพลอยได้อื่นๆ เช่น หนังแพะ ขนและมูลแพะ เป็นต้น โดยเนื้อแพะสามารถ
นํามาใช้ทําอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น ข้าวหมกแพะ ซุบเนื้อแพะ คั่วกลิ้งเนื้อแพะ สตูเนื้อแพะ ข้าวอบเนื้อแพะ เนื้อแพะตุ๋น 
และเนื้อแพะแดดเดียว เป็นต้น 
 ผลการศึกษาจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่องการศึกษาการตลาดแพะเนื้อ 2557 พบว่า ลักษณะ
โครงสร้างตลาดแพะเนื้อมีชีวิต เป็นลักษณะตลาดผู้ขายมากราย วิถีการตลาดแพะเนื้อ พบว่า วิถีการตลาดแพะเนื้อเริ่มจาก
เกษตรกรที่ต้องการจะขายแพะเนื้อโดยขายแพะเนื้อมีชีวิตให้เกษตรกรด้วยกันเองเพื่อไปขยายพันธุ์หรือขุนต่อ ขายให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรง และขายให้พ่อค้าขายปลีกเนื้อแพะชําแหละ นอกจากน้ันก็จะขายให้กับพ่อค้ารวบรวมท้องถิ่น โดยพ่อค้าจะมา
รับซื้อจากเกษตรกรในหมู่บ้าน หลังจากนั้นพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตจะขายแพะเนื้อมีชีวิตต่อให้กับผู้บริโภคเกษตร และพ่อ
ค้าขายปลีกเนื้อแพะชําแหละต่อไป โดยส่วนใหญ่จะขายเนื้อแพะชําแหละให้กับร้านอาหารภัตตาคาร/โรงแรม ส่วนเหลื่อม
การตลาดและต้นทุนการตลาดของพ่อค้าในระดับต่างๆ ในตลาดแพะเนื้อ พบว่าส่วนเหลื่อมการตลาดแพะเนื้อมีชีวิตจนกระทั่ง
ขายปลีกเป็นเนื้อแพะชําแหละเท่ากับ 106.32 บาทต่อกิโลกรัม โดยสามารถแยกเป็นต้นทุนการตลาดทั้งหมด 89 .51 บาทต่อ
กิโลกรัม และกําไรทั้งหมดของพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 16.81 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อพิจารณาถึงต้นทุนการตลาด พ่อค้าขายปลีก
เนื้อแพะชําแหละมีต้นการตลาดมากท่ีสุดเท่ากับ 84.40 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของมูลค่าสูญเสียน้ําหนักในการฆ่า 
43.93 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนพ่อค้ารวบรวมแพะเนื้อมีชีวิตมีต้นทุนการตลาดเท่ากับ 5.11 บาทต่อกิโลกรัม โดยส่วนใหญ่เป็นค่า
ขนส่ง 2.46 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนเหลื่อมการตลาด คือ ราคาแพะเนื้อ ปริมาณแพะเนื้อ และค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาด ส่วนประสิทธิภาพการตลาดมีค่าเท่ากับ 261.54 ซึ่งมีค่าสูง แสดงว่าตลาดแพะเนื้อมีประสิทธิภาพ  โดยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้มีการผลิตแพะเนื้อเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคแพะเนื้อ 2) ส่งเสริมให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มการบริโภคเนื้อแพะและให้ข้อมูลข่าวสารถึงคุณค่าทางอาหารของเนื้อแพะ 3 ) ขยายช่องทางในการ
จําหน่ายแพะเนื้อให้เพิ่มขึ้น 4) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ โดยให้เกษตรกรมีการรวมกันซื้อและ
รวมกันขายเพื่อให้สามารถต่อรองทางด้านราคา 5) เพิ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภค และการส่งออก 6) ควรหาวิธีลดต้นทุนด้านการขนส่ง เนื่องจากแพะเนื้อส่วนใหญ่จะใช้บริโภคในภาคใต้ แต่
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แหล่งผลิตอยู่ในภาคกลาง ทําให้การสูญเสียระหว่างการขนส่ง ทําให้ราคาแพะเนื้อมีราคาสูงขึ้นเมื่อถึงผู้บริโภค 7) พ่อค้าขาย
ปลีกควรมีการสร้างเครือข่ายเพื่อให้สามารถซื้อแพะเนื้อจากเกษตรกรโดยตรงเพื่อลดต้นทุนทางการตลาด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาความต้องการบริโภคเนื้อแพะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย  

 เพื่อศึกษาความต้องการบริโภคเนื้อแพะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

วิธีการด าเนินงานวิจัย   

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร คือ กลุ่มผู้บริโภคเนื้อแพะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล (นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และ
สมุทรสาคร) ที่มีรายได้ 15,000 – 25,000 บาท ประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน แม่บ้าน 
นักท่องเที่ยว  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  จํานวน 384 คน เนื่องจาก
ไม่ทราบจํานวนที่แน่นอนของประชากร โดยใช้สูตรของคอแครน (Chohran,1977: 125 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543: 38) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามโดยศึกษาและดัดแปลง 
ปรับปรุงเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อของปริญญา เฉิดโฉมและคณะ (2553) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมลูเกี่ยว เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ ระดับการศึกษา และสถานภาพครอบครัว คําถามที่มีหลายคาํตอบให้เลือก (Multiple Choices Questions) คือ ปัจจัยส่วน 

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  สถานภาพทางครอบครัว  
ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดเกี่ยวกับความต้องการบริโภคเนื้อแพะ ประกอบด้วย ราคา ผลิตภัณฑ์ ช่อง

ทางการจัดจําหน่าย การส่งเสรมิการขาย  
 ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคเนือ้แพะ และการตัดสินใจซื้อเพื่อบรโิภค 

 ส่วนท่ี 4 ปัญหา อุปสรรคในการบริโภคเนื้อแพะ 
 ผู้วิจัยได้กําหนดการแปลความหมาย โดยให้น้ําหนักเป็น 

    ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นดีมาก 

    ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นดี 
    ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็น ปานกลาง 

    ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่ดี 
    ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นไม่ดีอย่างมาก 

  เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถี่แล้ว จะใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มประชากรมาพิจารณาความถี่ ผู้วิจัย
ใช้เกณฑ์ในการอภิปรายผลคํานวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542: 29) 
 

  



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 477 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 ขั้นตอน       วิธีการด าเนินการวิจัย              ผลลัพธ์ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กระบวนการขั้นตอนวิจัย 
 

สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความต้องการบริโภคเนือ้แพะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 

384 คน สามารถสรปุและอภิปรายผล ได้ดังนี ้
 1. ด้านปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภคเนื้อแพะ ผู้บริโภคเนื้อแพะมีความคิดเห็นว่า 1) ปัจจัยด้าน
การตลาดในภาพรวม มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคเนื้อแพะ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เพศชาย ได้ให้ความสําคัญของความนุ่มของ
เนื้อแพะในระดับปานกลาง ส่วนเพศหญิงให้ความสําคัญด้านบรรจุภัณฑ์ ความสะอาด สะดวกในการพกพา 2) ปัจจัยด้านราคา 
มีอิทธิพลต่อการเลือกราคาที่เหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ 3)  ปัจจัยด้านสถานที่จําหน่าย มีอิทธิพลต่อการบริโภคเนื้อแพะใน
ภาพรวมทั้งเพศชายหญิงในเรื่องของความสะดวกถูกสุขลักษณะของที่จําหน่าย 4)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีอิทธิพลต่อ
การเลือกการบริโภคเนื้อแพะของเพศชาย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่วนเพศหญิ งให้ความสําคัญด้านการสาธิตการปรุง
อาหารจากเนื้อแพะ 
 2. พฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะ และการตัดสินใจ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มคีวามรูต้ามหลักโภชนาการเกี่ยวกับเนื้อ
แพะ ได้รับข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ต รองลงมาจากญาติพี่น้อง ศาสนา เพื่อน หน่วยราชการ โดยส่วนใหญ่จะซื้อจากตลาด
นอกพ้ืนท่ี พ่อค้าขายสั่งเนื้อแพะชําแหละ ฟาร์มตลาดต่างประเทศ และพ่อค้าขายปลีก  
 3. ปัญหาและอุปสรรคในการบริโภคเนื้อแพะ สามารถสรุปไดด้ังนี้  

1)  ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า เนื้อแพะมีจํานวนน้อยและหายาก ไม่แบ่งส่วนขาย และฟาร์มอยูไ่กล  
  2)  ด้านราคา พบว่า เนื้อแพะมีราคาแพง ความไม่แน่นอนของราคาที่ได้มาตรฐานของเนื้อแพะ 
  3) ด้านการจัดจําหนา่ย พบว่า มีการจัดจําหน่ายน้อย ไม่ทราบแหล่งขาย ควรเพิ่มแหล่งจําหน่าย  
     4) ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ต้องการให้เน้นเรื่องการโฆษณา หรือหาแหล่งเหมาะสมในการโฆษณา 

กําหนดกรอบ

แนวคิดสําหรับ

การวิจัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ

ความต้องการบรโิภคเนื้อแพะ 

และศึกษาหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิดความต้องการบริโภค 

กรอบแนวคิด

สําหรับการวิจัย 

กําหนดเป็นความ

ต้องการบริโภค

เนื้อแพะ 

สร้างแบบสอบถามกลุม่เปูาหมาย 

ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

เป็น Content Validity ใช้วิธี 

IOC และ Reliability โดยใช้ค่า 

coefficient  สร้างแบบสอบถาม 

ทราบความ

ต้องการบริโภค

เนื้อแพะ 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 478 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

บรรณานุกรม 

กรกพร  ภาคีฉาย. (2559). ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ในภาคใต้ประเทศไทย. สถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

จันทนา บุณศิริ, วาณี ศิลปะระสารทเอก . (2548). การศึกษาสภาพการเลี้ยงและวิถีการตลาดแพะ เนื้อในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์.  

ปริญญา เฉิดโฉม. (2540). ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่
มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล . สาขา
เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

_______. (2557).  สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรแลtสหกรณ์ เอกสารวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร. 

เสกสรร สุธรรมานนท์และคณะ.  (2554).  การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในภาคใต้. ค้นเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2557.  จาก http://www.Thailis.or.th. 

เอกชัย พฤกษ์อําไพ. (2546).  คู่มือเลี้ยงแพะ.  นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, หน้า 26-49. 
Cottington, E. (2000).  Goat Meat Production and Quality.  CPI Group (UK) Ltd, Croydon, Cro 4YY. 
Glimp, H.A.  (1995).  Meat goat production and marketing.  Journal of  Animal Science 73, 292. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.thailis.or.th/


 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 479 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 

 

 

 

 

บทความน าเสนอระดับนานาชาติ 
International Full Paper  

 (Oral Presenters) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 480 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 481 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

Convoy Sawadee: Exchanging Culture and Knowledge 
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ABSTRACT 

 

 Convoy Sawadee is a cultural exchange program that was done by University Utara 

Malaysia (UUM) by sending thirty-five students to exchange culture and knowledge between 

Malaysia and Thailand. This mobility program is an integral part of student‟s development 

program in many higher educational institutions worldwide. The program allows the 

participants to experiences new environment, take part in cross-cultural activities and expand 

their horizon through pre-designed soft-skill activities. It also helps to foster cooperation and 

promote exchanging ideas and learning scenarios between the participants and the students 

from other universities as well as expanding their knowledge in terms of accepting others 

culture, having the pride of owns culture and being friendly to share culture to other and to 

boost harmony and peace in the community. During the registration for the program not all of 

the students of UUM were willing to leave out their holiday and be part of the convoy as 

fifteen out of the thirty-two students were from the Media Technology course, while the rest 

were from the other courses and majors in UUM. So in order to solve this problem, the short 

documentary of Convoy Sawadee: Exchanging Culture and Knowledge was made to promote 

the program and show the objectives and the trip to other students. The documentary shows 

most of places that were visited by the convoy and the activities that they have done during 

their trip. The short documentary is meant to encourage more students to get involved in 

exchange programs and participate in future convoys that aims to explore the other. 

 

Key words: documentary, culture, knowledge, convoy. 

 

 

1. BACKGROUND RESEARCH FOR DOCUMENTARY 

1.1 Introduction 

Convoy Sawadee: Exchanging Culture and Knowledge is a short documentary. The 14 

minutes‟ short documentary chronicles an adventure trip starting from Southern Thai border 

with Malaysia, Pattani, Nakhon Si Thammarat, until going to the heart of the capital Bangkok 

and Ayutthaya where they learn, teach and exchange culture and knowledge related to media. 

In this documentary, five interviewees discuss and highlight the important events and 

incidents that the convoy has been through and then they will let you know about. This 

documentary will show places different places from Thailand and highlighting the objectives 

of the trip and the activities that was done during the trip. It shows the concepts that were 

learned by the students who participated in the convoy in terms of culture exchange, accepting 

the other, harmony between religions and ethnicities as well as protecting the culture and the 

helping others. The story of the documentary is told via the interviewees in a topical order  
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with a sequence relate to the story. In the interviews there are three lecturers who are telling 

the story and the events and two students the director of the program and her assistant in order 

to reflect the experience of the students during the trip and to explain what they have learned 

through the trip and what they have seen. 

     The documentary shows the beautiful and historical places in Thailand as well as the 

universities that were visited by the convoy and the religious places. Moreover, in Convoy 

Sawadee the students have helped thai community and conducted activities in Pondoks, a 

muslim religious places, where students with different backgrounds helped in managing the 

activities, where there were no barriers neither in religious or ethnic aspects. All of the team 

have worked as a united entity that wants to learn from the other and share the knowledge and 

the culture that they have. In order to grab the student‟s attention, the documentary was 

introduced at the beginning by showing flashes for the various activities that were done and 

the different places that were visited by the students during the trip. 

     According to Hofstede (1991) culture is the mental programming “software of mind” that‟s 

learned not inherited, where the source of our mental programs lie within the social 

environments in which we grow up. He adds that the core of culture is formed by values. 
 

“culture is the mental programming “software of mind” that’s learned not 

inherited, where the source of our mental programs lie within the social 

environments in which we grow up. He adds that the core of culture is formed by 

values.” 
 

     For the Malay Culture, Islam constitutes a key element in the ethnic identity, there-fore, it 

has a critical impact in the development of the Malay culture. Although religion plays role in 

molding the cultural and behavioral aspects of Malay people, there are other factors that have 

influenced the culture and, subsequently, the personality of the Malays. Malay and non-Malay 

communities have been affected differently by the modern community, which they have 

happened due to the economical factor. The other factor is the customary tradition of the 

Malay people themselves (Mastor, Jin & Cooper, 2000). In addition, Malaysian‟s culture was 

enriched from different cultures as well (M.Sarkissian, 2008). Thai culture is, in some part, 

inter-linked with Chinese culture, not least because many of the Thai business class are 

Thai/Chinese. Flanders, C. L (2011) (2000: 9) explain: 
 

“By way of intermarriage and cultural compatibility, the integration (of Chinese 

immigrants) has steadily proceeded, producing a business establishment and a 

middle class that is proud of the mixture of the two cultures, and that by and 

large thinks of itself as Thai.” 
 

     So the Thai culture was open to other surrounding cultures and interacted with it where it 

was able to influence and get influenced by them at the same time (Deveny, 2005). 

 

1.2 Problem Statement 

Culture exchange programs are usually sought by large number of students. In the last 

decade the number of university students participating in exchange programs has risen sharply 

(Messer & Wolter, 2007). However, when School of Multimedia Technology and 

Communication (SMMTC) of UUM introduced the program to the students of media 

technology, only 15 out of the 33 students attended the program in Thailand, while the rest of 
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the participants who have joined are from the different fields that you UUM has Thailand is 

10 minutes away from UUM by car, but the hesitation of the students of leaving 8 days from 

their semester break made have risen questions in the minds of  the committee team on how 

can we engage more students in a very sourceful program like Convoy Sawadee. 
 

1.3 Program Objectives and Project Scope 

Convoy Sawadee program is held to achieve some objectives. First of all, it‟s meant to 

expose the students to the Muslim community culture in Thailand. It‟s also a way to send 

donations to the Muslim community there that is in need. Furthermore, to cultivate the sense 

of humanity and to empower the international program with students who are passionate to 

learn and to share knowledge with others by encouraging them and planting the leadership 

skills and the openness towards new environments and cultures. And finally, to develop the 

collaborations between students from UUM and Thai students in Thailand for future programs 

or activities. 

To start with, there are so many things to do when it comes to doing a production 

project. At the beginning you have to make a market research and see the location and the 

where you video is going to be shot. After researching about the location and developing the 

idea of the project the preparation for the development stages should start. First it starts with 

the preproduction: here where you can create your filming crew, the story board, the 

schedules of the shooting, getting the equipment‟s needed and the making the budget plan. 

Since this project was dedicated with a low budget so there is not much to rent in terms of the 

equipment‟s. Second is the production, getting the work done. There must be a lot of footage 

for the program from different angles and different camera‟s in order to get various options of 

shots. Thus, the when the time of the editing comes there would be enough options to choose 

from to have beautiful and strong visuals. There must be at least five interviews for the 

participants of the program so they can tell what they have experienced and along with the 

interviews there should be a documentation for the interviewee‟s during the activities and the 

trip on the program so they can be combined when on the editing. 
 

2. LITERATURE REVIEW  

Miki Sugimura (2008) addresses the new trend of student‟s flow from different parts 

of the world to Asia in order to exchange knowledge due to political and economic factors. 

Most of the international student‟s flow in the context of higher education strategies of Asian 

countries. The flows include ASEAN countries: China, Korea and Japan to have knowledge 

within Asian region and in Western countries or the other flows that came from the Middle 

East and Africa, which can be diagramed as transition from the linear framework to the multi 

layered framework. While this trend has risen, it brought change to the international student 

mobility to Asia in bringing the ability to generate a possibility for creation of human network. 

This creation is meant to be as the intercultural exchange that comes for more activity by the 

international students moving around through transnational programs. Having that made 

cultural exchange to be possible between students who have different experiences, 

backgrounds and culture, however, it should also be noted that the international student 

exchanges caused cultural conflicts and competition by transnational programs, and they 

affect the internal administration of the countries concerned. In other words, the transnational 

programs and international student exchange should be also reconsidered as a matter of 
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localization which is the opposite concept of globalization, because the problems of quality 

assurance and cultural conflicts should be examined according to each country‟s situation. 

That is closely related with each country‟s national autonomy. 

          Takako Yuki, Yeeyoung Hong, Kyuwon Kang and Kazuo Kuroda (2012) mention that 

the variation in the degree of collaboration among collaborative programs in terms of location, 

curriculum and degree provision; it also shows that bilateral programs, which require greater 

collaboration between the partner institutions, tend to perceive promoting intercultural 

awareness, achieving research excellence and promoting regional collaboration and Asian 

identity as more important than one-side led. This scholars also examine the expected and 

possible outcomes, risks or even the challenges that faces the phenomena of cross border 

collaborative degree programs, where they focus on different levels of collaboration on the 

leading East Asian universities.   

 

3. METHODOLOGY  

 

3.1 Project Location 

The selection of the place of the project was based on the program itself, as well as the 

place where the interviews were conducted at. Convoy Sawadee program will start at the first 

day of the program at Bukit Kayu Hitam, after finishing all of the paper works and stamping 

the passport, the convoy will head to the Southeastern part of Thailand, Pattani. In Pattani the 

first stop is going to be in the Prince of Songkla University (PSU), where the students will do 

some activities with the students of PSU. The students will also have a tour around the city of 

Pattani and to its famous mosque there accompanied by the staff and the students of PSU. 

After leaving PSU the convoy will go to the pondok in Pattani, where UUM students and 

lecturers will be doing some community service there for 2 days. Next, the convoy will head 

north towards Nakhon Si Thammarat, which is five hours away from Pattani, where the 

students will visit the Walailak University. The student will have a tour around the campus to 

explore the facilities they have and will leave to the modern pondok known as Pondok Ban 

Tan in that area in order to some community service as well. Then after two days the convoy 

will continue heading north towards the heart of the capital of Thailand, Bangkok. The 

convoy will settle in BSRU, which is 10 hours away from Walailak University,in the old city 

of Bangkok. 

There UUM students will be able to explore the facilities of the university, the city of 

Bangkok, do some language and cultural activities and visit the embassy of Malaysia. After 

spending three days in BSRU the convoy will head to Kasem Bundit University (KBU) which 

is located in the northern part of Bangkok. Just like the other universities the convoy will go 

to explore it and its facilities and settle there for two days. In KBU the students will get the 

chance of visiting Ayuttaya, the old capital of Thailand and the floating market before they go 

back  in a road trip from the floating market to UUM Sintok, which will take them around 15 

hours. The other location of the shooting is going to be in UUM, which is for the interviews. 

The interviews will be conducted in four places: the office of Dr Hizral Tazzif Hisham,  the 

office of Advisor of Media Technology Association, Azahar Kasim, the office of Fellow 

University, Dato‟ Mior Kamarul Shahid Mior Kamarul Baid and lastly, in DPA5 in SMMTC 

where the director of the programme, Nazatul Shima Kamaruddin and assistant director, 

Mohamad Naif will be having their interviews. 
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3.2  Data Collection 

The method that will be used for collecting the data are via the footage from the 

program itself and also from the interviews that will be conducted. There is going to be five 

interviews: three lecturers, who are the supervisors of the program from UUM and two 

students, the director of the program and her assistant. It is also important to have an extra 

testimony from BSRU‟s president‟s assistant in order to build higher credibility with the 

audience and also to make some gender balance in terms of the gender of the interviewee‟s, so 

the total number is going to be two females‟ and four males. The data that that will be 

collected from the interviews and from the general footage should be approximately more 

than 100 Gigabytes of files, which are mostly videos and few audio files of the audio 

recordings from the ZOOM H4N microphone. All of the recorded files must be examined and 

have a close look at them in order to scan and examine those footages which can be used for 

the short documentary and those that won‟t be used. All of the files must be organized based 

on the locations were they were shot and based on the name of the interviewee for the 

interviews. 

 

4. FINDING  

 

4.1 Synopsis Program 

This short documentary tells the story of a group of students who went to from 

University Utara Malaysia (UUM) to Thailand for an educational and cultural exchange 

program called: Convoy Sawadee. In the trip, the students learn different values and concepts 

from their peers in Thailand, where they get to explore new culture and new values as well as 

doing community service there and teaching Thai‟s about the Malaysian culture. During the 

trip the students get to visit four universities in four different areas in Thailand, starting from 

Pattani in the south reaching to the capital Bangkok, the heart of Thailand. The students get to 

know the similarities and differences between the two cultures and strengthens the 

relationship amongst the team itself and with the other students with their new friends from 

the other universities. The duration of this documentary is 14 minutes by having five 

interviewees from the participants of the program, three lecturers who were supervising and 

organizing the program and two students the director and her assistant, where the tell the story 

of what they have seen and have explored during their trip. Various locations and activities 

will be displayed to the audience to grab the attention of the students to the importance of 

participating in cultural exchange programs in new environments. 
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4.2. Rationale Expenditure 

 
ARTICLE PRICE (RM) 

1.)Talent Department 
 

i.      Extra‟s 
 

TOTAL 

 
 

100 
 

RM100 

2)       Creative       Department       (40%) 
 

i.      Script 
 

ii.      Director 
 

iii. Production Manager iv.      

Propmaster 

v.      Designer vi.      

Handyman vii.     

Runner 

TOTAL 

 
 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

3) Technical Department (20%) 
 

i.      DOP (Director of Photography) 
 

ii.      Cameraman iii.      

Audioman 

iv.      Lightingman v.

 Technicians 

 TOTAL 

 
 

(-) 

(-) 

350 

(-) 

(-) 

 

RM350 

4) Editing Department (20%) 
 

i.      Editor 
 

TOTAL 

 

 
 

(- ) 
 

(- ) 

5) Various (20%) 

i.      Transportation 
 

ii.      Food and Drinks 
 

iii. Telecommunications iv.      

Entry Tickets 

v.      Retails 
 

vi.      Miscellaneous 

TOTAL 

 
150 

 
40 

 
60 

 
200 

 
30 

 
20 

RM500 

TOTAL RM950 

Contingency (5% of the total production) RM47.5 

TOTAL (100% + 5% contingency) RM997.50 
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4.3. Preproduction 

For the shooting of the day to day events and activities they were shot by the media 

team, which was responsible for the coverage of the program. The media coverage team or the 

cameramen consisted of three people; Hakim Mohammed, Amir Mohammed and Hamza 

Shiban. The coverage was a documentation for the program, which included all the activates 

as well as all the visits starting from the morning until end of the day and starting from the 

first day on 12 February 2016 until the last day, 20 February 2016. However, after finishing 

the program there was the need of having interviews with lecturers and students who 

participated in the program in order to tell what they have experienced there and to answer all 

of the questions of the interview. So a shooting schedule was needed for that matter. The 

duration of this short documentary is 14 minutes. It focuses on the different places that were 

visited by the students, the activities they have learned and the concepts they have gained 

during their trip. At the beginning of the short documentary the introduction time was two 

minutes and a half, which meant to prepare the audience and grab their attention to the rest of 

the video. The duration of the content of the video was 10 minutes and half, which moved the 

audience smoothly from idea to another, where it started with explaining the concept of 

Convoy Sawadee and its importance until the last part of the content, which was about how 

they managed to overcome the problems of the project and made it happen. The duration of 

the conclusion with the ending credits was one minute. 

 

4.3.1 Running-Order Program 
 

Item Type Gfx Camera Sound Run Time Total Time 

Openning View Of 

Patani Mosque 

 
Vt 

 
Medium 

Shot 
Music 00:00:06 00:00:06 

View Of Patani 

Mosque 
Vt  Full Shot Music 00:00:01 00:00:07 

View From Embassy 

In Bangkok 

 

Vt 
 

Follow 

Shot 

Music + 

1
st

 Interviewee 

 
00:00:04 

 
00:00:11 

View Of Bangkok 

Streets 

 
Vt 

 
Establish 

Shot 

Music + 

1
st

 Interviewee 

 
00:00:03 

 
00:00:14 

View Of Bangkok 

Streets 
 

Vt 
 

Establish 

Shot 

Music + 

Dr. Mior 

 

00:00:02 

 

00:00:16 

View Of Bangkok 

Streets 

 
Vt 

 
Establish 

Shot 
Music + Mior 

 
00:00:03 

 
00:00:19 

View Of Bangkok 

Streets 
Vt  

Establish 

Shot 
Music +  Mior 00:00:03 00:00:22 

View From The 

Tuk Tuk 
Vt 

Title: Convoy 

Sawadee: Exchanging 

Culture And Knowledge 

+ Fade Out 

Medium 

Shot 
Music +  Mior 00:00:10 00:00:32 

 
Naif 

 
Vt 

Fade In + Tag 

Name 

Medium 

Shot 

 
Music + Naif 

 
00:00:09 

 
00:00:41 

Mr.Azahar Vt Tag Name Medium 

Shot 

Music + 

Mr.Azahar 
00:00:11 00:00:52 

View While Buses 

Are Waiting 
Vt 

Text: Information 

About The Trip 

Medium 

Shot 
Music 00:00:20 00:01:12 
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View Of Buses And 

Students While Taking 

Off 

Vt Fade In Full Shot 
Bus Engines 

+ Students 
00:00:08 00:01:20 

View Of Bus Starting 

To Move 
Vt Fade Out 

Establish 

Shot 

Naif + 

Mr.Azahar 
00:00:09 00:01:29 

Black Screen Vt    00:00:01 00:01:30 

Bus Driver Vt  Ms Music 00:00:03 00:01:33 

Reflection Of The 

Driver From The Mirror 
Vt  Close Up Music 00:00:02 00:01:35 

View Of Street From 

The Bus 
Vt  Wms Music 00:00:01 00:01:36 

Glasses On Bus Vt  Cu Music 00:00:02 00:01:38 

Bus Driver While 

Driving 
Vt  Ms Music 00:00:01 00:01:39 

Street In Patani Vt  
Establish 

Shot 
Music 00:00:03 00:01:42 

Students Taking 

Selfies 
Vt  Fs Music 00:00:02 00:01:44 

View For Smoke In Front Of 

Religious Shop 
Vt  Cu Music 00:00:03 00:01:47 

View In Walailak 

University 
Vt  

Establish 

Shot 
Music 00:00:01 00:01:48 

View Of Thailand‟s 

Flag 
Vt  

Establish 

Shot 
Music 00:00:06 00:01:54 

View Of Students, In Front 

Of BSRU Hotel 
Vt  Fs Music 00:00:03 00:01:57 

Museum In Bangkok Vt  Panning Music 00:00:03 00:02:00 

Plate Of BSRU Vt  
Zoom In 

And Out 
Music 00:00:03 00:02:03 

View In KBU Vt  
Tilt 

Down 
Music 00:00:03 00:02:06 

Naif While Teaching Vt  Fs Music 00:00:03 00:02:09 

View Of Students In 

Walailak University 

 
Vt 

 Panning Music 00:00:06 00:02:15 

Mr. Azahar Vt  Ms 
Music + 

Mr.Azahar 
00:00:09 00:02:24 

View For Thailand 

Flags In PSU 
Vt  Panning 

Music + 

Mr.Azahar 
00:00:02 00:02:26 

View For The Campus 

PSU From The Bus + Driver Vt  Ms 

Music + 

Mr.Azahar 

+ Mior 

 
00:00:07 

 
00:02:33 

Mior Vt Tag Name Ms Music + Mior 00:00:10 00:02:43 

Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:06 00:02:49 

Pondok In Patani Vt  Panning Music + Naif 00:00:05 00:02:54 

Little Girls Playing In 

The Pondok In Patani 
Vt  Fs Music + Naif 00:00:05 00:02:59 

Imam Of Pondok In Patani Vt  Wms Music + Naif 00:00:03 00:03:02 

Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:17 00:03:19 

Dr. Hizral Vt Tag Name Ms 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:05 00:03:24 
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Kids Of Patani Pondok Vt  Os 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:03 00:03:27 

Uum Students 

Teaching Girls In Nakkon 

Si Thammarat Pondok 

Vt  Fs 
Music + 

Dr.Hizral 
00:00:04 00:03:31 

Uum Students 

Teaching Girls In Nakkon 

Si Thammarat Pondok 

Vt  Fs 

Music + 

Dr. Hizral 
00:00:05 00:03:36 

Activity In Nakkon Si 

Thammarat Pondok 
Vt  Fs 

Music + 

Dr. Hizral 
00:00:05 00:03:41 

UUM Students Setting 

In a Religious Lecture 

In Patani Pondok 

Vt  Panning 

Music + 

Dr. Hizral 
00:00:07 00:3:48 

Masjid Khaled Vt  Tilt Down Music 00:00:05 00:03:53 

Nakkon Si Thamarat 

Pondok 
Vt  Tilt Up Music 00:00:05 00:03:58 

Dr. Hizral Vt  Ms 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:05 00:04:03 

View Of Umbrella 

Dance In KBU 
Vt  Fs 

Music + 

Dr.Hizral 
00:00:07 00:04:10 

View Of Umbrella 

Dance In KBU 
Vt  Fs 

Music + 

Dr. Hizral 
00:00:08 00:04:18 

View Of Umbrella 

Dance In KBU 
Vt  Fs 

Music + 

Dr. Hizral 
00:00:10 00:04:28 

Students Watching 

The Umbrella Dance 
Vt  Ms Music 00:00:04 00:04:32 

Dr. Hizral Vt  Ms 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:15 00:04:47 

Puppet Dance Vt  Fs +Zoom out 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:11 00:04:58 

Puppet Dance Vt  Fs +Zoom In 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:10 00:05:08 

Puppet Dance Vt  Fs 
Music + 

Dr. Hizral 
00:00:08 00:05:17 

Puppet Dance Vt  Fs Music 00:00:09 00:05:26 

View Shima While 

Watching Puppet Dance 
Vt  Wms Music 00:00:07 00:05:33 

Shima Vt Tag Name Ms Music + Shima 00:00:08 00:05:41 

View Of Ayuttaya Vt  Tilit Left Music + Shima 00:00:02 00:05:43 

Activity In BSRU Vt  Ms Music + Shima 00:00:02 00:05:45 

Shima In BSRU Activity Vt  Panning Music + Shima 00:00:04 00:05:49 

Shima Vt  Ms Music + Shima 00:00:05 00:05:54 

Naif In BSRU Activity Vt  Ws Music + Shima 00:00:06 00:06:00 

Dancing Activity In BSRU Vt  Wms Music + Shima 00:00:08 00:06:08 

Food Activity In BSRU Vt  Panning Music + Naif 00:00:06 00:06:14 

Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:04 00:06:18 

Movement Of Naif‟s Hands Vt  Xcu Music + Naif 00:00:06 00:06:24 
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Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:07 00:06:31 

Activity In BSRU Vt  Wms Music + Naif 00:00:05 00:06:36 

Activity In BSRU Vt  Panning Music + Naif 00:00:06 00:06:42 

Malaysian Dance In 

BSRU 
Vt  Panning Music 00:00:06 00:06:48 

Thai Dance  In BSRU Vt  FS Music 00:00:08 00:06:56 

Thai And Malaysian 

Students  Dancing 

 
Vt 

 
 

Panning 
 
Music 

 
00:00:08 

 
00:07:04 

Black Screen Vt   Music 00:00:04 00:07:08 

Highway At Night In 

Bangkok 
Vt  

Establish 

Shot 
Music 00:00:03 00:07:11 

View Of Bangkok City Vt  Long Shot Music 00:00:04 00:07:15 

View Of People 

Walking At Night 
Vt  Ws Music 00:00:03 00:07:18 

View Of People 

Walking In Mall 
Vt  

Establish 

Shot 
Music 00:00:03 00:07:21 

Street In Bangkok 

At Night 
Vt  Es Music 00:00:04 00:07:24 

Train Station Vt  Es Music 00:00:06 00:07:30 

Tourists And Streets Of 

Thailand 
Vt Fade Out 

Establish 

Shot 
Music 00:00:12 00:07:42 

Shima Vt Fade In Ms Music + Shima 00:00:06 00:07:48 

Students Of BSRU Vt  Ws Music + Shima 00:00:09 00:07:57 

Students Of KBU At 

Flouting Market 
Vt  

Establish 

Shot 
Music + Shima 00:00:09 00:08:06 

Shima Being 

Interviewed At PSU 
Vt  Wms Music + Shima 00:00:04 00:08:10 

Shima At Floating 

Market 
Vt  Fs + Zoom In Music + Shima 00:00:04 00:08:14 

Shima Vt  Ms Music + Shima 00:00:07 00:08:21 

Shima With BSRU 

Students 
Vt  Ms + Cu Music + Shima 00:00:29 00:08:50 

Students       

Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:10 00:09:00 

Naif At PSU Vt  Ws Music + Naif 00:00:04 00:09:04 

Naif At PSU Vt  Fs Music + Naif 00:00:04 00:09:08 

Naif Vt  Ms Music + Naif 00:00:06 00:09:14 

Naif And Shima Walking 

Out Of BSRU Hotel 
Vt  Fs Music + Naif 00:00:05 00:09:19 

Naif With Students Of KBU Vt  Ms Music + Naif 00:00:06 00:09:25 

Naif In Activity With 

Students Of KBU 
Vt  Follow Shot Music + Naif 00:00:09 00:09:34 

Naif 

 
Vt  Ms Music + Naif 00:00:04 00:09:38 

Mr. Azahar Vt  Ms 
Music + 

Mr.Azahar 
00:00:07 00:09:45 

Museum Of Old 

Capital 
Vt  Ws 

Music + 

Mr. Azahar 
00:00:06 00:09:51 
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Museum of Old Capital Vt  Panning 
Music + 

Mr. Azahar 
00:00:05 00:09:56 

Mr. Azahar Vt  Ms 
Music + 

Mr. Azahar 
00:00:13 00:10:09 

Interview With BSRU 

Official 
Vt  Ms 

Music + 

BSRU Official 
00:00:20 00:10:29 

Mior Vt  Ms Music + Mior 00:00:09 00:10:38 

Activity At KBU Vt  Panning Music + Mior 00:00:05 00:10:43 

Activity At KBU Vt  Panning Music + Mior 00:00:06 00:10:49 

Activity At KBU Vt  Panning Music + Mior 00:00:05 00:10:54 

Mior Vt  Ms Music + Mior 00:00:13 00:11:07 

UUM Students Doing An 

Activity For KBU Students 
Vt  Wms Music +  Mior 00:00:05 00:11:12 

Activity At KBU Vt  Ms Music + Mior 00:00:06 00:11:17 

Activity At KBU Vt  Panning Music + Mior 00:00:04 00:11:21 

UUM Students Doing An 

Activity For KBU Students 
Vt  Panning Music +  Mior 00:00:13 00:11:25 

Mior Vt  Ms Music +  Mior 00:00:14 00:11:39 

Mr. Azahar Vt  Ms 
Music + 

Mr. Azahar 
00:00:07 00:11:46 

Mr. Azahar Helping In The 

Visit Of Muslim Community 

In Bangkok 

Vt  Wms 

Music + 

Mr. Azahar 
00:00:05 00:11:51 

Mr. Azahar At KBU Vt  Fs + Zoom In 
Music + 

Mr. Azahar 
00:00:05 00:11:56 

Naif At KBU Vt  Ms Music + Naif 00:00:06 00:12:02 

Buses At Floating 

Market 
Vt  Panning Music + Naif 00:00:08 00:12:10 

Shima Vt  Ms Music + Naif 00:00:06 00:12:16 

Naif Vt  Ms Music + Shima 00:00:09 00:12:25 

Students At KBU Vt  Ms Music + Shima 00:00:04 00:12:29 

Shima Vt Fade Out Ms Music + Shima 00:00:07 00:12:36 

View For A Rose And A 

Statue Behind It 
Vt Change Focus Xcu + Ws Music 00:00:08 00:12:44 

Parents Taking Photo for 

Their Kid at Night 
Vt  Ws Music 00:00:06 00:12:50 

Train Station Vt 
Text: Ending 

Information + Fade Out 
Wms Music 00:00:22 00:13:12 

Naif Closing Vt Closing Ms Naif 00:00:18 00:13:30 

Naif Closing Vt Closing Point Of View Naif 00:00:07 00:13:37 

Naif Closing Vt Closing Ms Naif 00:00:22 00:13:59 

Naif Closing Vt Closing Point of View Naif 00:00:05 00:14:04 

Naif Closing Vt Closing Ms Naif 00:00:09 00:14:13 

Closing Credit Vt Closing Credit  Music 00:00:18 00:14:31 
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4.4 Production 

The filming of the video was carried out for three days to make five interviews with a 

total of 22 hours to complete. Meanwhile, all of the footage of the trip was filmed by the 

cameramen of  PERMEDIA in Thailand. The media coverage team were Hakim Mohammed, 

Amir Mohammed and Hamza Shiban. The filming process of the program was a 

documentation of all the events and activities that were taking place, starting from the early 

morning of the first day of the trip in Bukit Kayu Hitam until the last day of the program 

when went back to UUM as I got them as an extra archival. The equipment‟s that were used 

during the program were an external microphone and a Panasonic AG-AC160 AVCCAM 

handheld camcorder, and Nikon D5300 DSLR only. On the other side, shooting the 

interviews required a tripod, two DSLR‟s, Canon 650 D and Nikon D5300, and an external 

microphone Zoom H4N. The short documentary didn‟t use a voice over, so there was no need 

for any extra recording especially that the story was told via the interviewee‟s, which made it 

an obligatory to have a high quality sound recording for the interviews. The production didn‟t 

use any type of equipment‟s related to lighting or the grips and mainly depended on the 

natural light of the surroundings. 

 

4.5  Postproduction 

Post production involves video editing, fixing the sound, the background music, color 

correction, color grading, and trimming the scenes. It took us around a month to do that and 

prepare everything. The editing was meant to have high quality of technical edits and strong 

visuals and story as planned in the preproduction. The first stage of the postproduction was to 

collect the scenes and to organize them according to the locations of where it was filmed. In 

the production stage there was three camera‟s working for almost 11 days, which provided me 

with lots of footage, more than 120 gigabytes of videos, which we had to see them all file by 

file in order to choose which one is suitable and which one is not. After watching all of the 

footage, excluding those that we won‟t use, choosing the best shots and scenes and organizing 

the files according to the location of the where they were shot, we had to make a research to 

find the suitable music that we will use. 

We put in mind that we need an energetic music for the beginning of the video as intro 

so it grabs the attention of the audience and mixed it with a Thai music in order to give it the 

Thai theme so it becomes more engaging and preamble to the story that will be told next. For 

the body or the content of the story we tried to find different mixes of music from the 

traditional music of Thailand as well as from the modern and folkloric art of Thai music and 

used them as a background music. Furthermore, in the ending part we have used a music that 

was done by a piano, which we meant it to be something calm, beautiful and prepares the 

audience to finish watching the short documentary. After choosing the suitable scenes for the 

video and the music for it, it was time to organize the story with the music along with the 

general scenes from the program. To do this we used the program Adobe Premiere CC 2015 

and imported all the files to the timeline of the program. We also had to use the program 

Plural Eyes in order to reconnect the audio files from the external microphone to the video 

files from the camera. Furthermore, the story was created based on the sequence of the 

program as well as the sequence of the story that was told by the interviewee‟s while they 

were answering the questions during the interview. 

The next stage after having the first draft was doing the color correction for all the 

footage of the short documentary. Fixing the brightness and the contrast of the lights were 
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done by the same program Adobe Premiere CC 2015. I was also in need for more plugins for 

better correction and we used the Red Giant plugins. So the scenes would be rich with colors, 

and sharp as well. Moreover, the color grading was done by the same plug in Red Giant in 

premiere. The idea that we had for color grading is that we have to show the diversity via 

colors so we increased the saturation of three colors red, green and yellow, which gave it a 

sense of fun and diversity. We also graded the colors and made them a little bit more to light 

blue so it gives the feeling of cold colors so it gives a feeling of calmness and peace. Having 

this contrast of having the cold blue grade with the richness of the red, green and yellow made 

it have strong visuals that makes you feel warm of the supporting diversity that the video calls 

for and the peaceful and calm grading of the light blue color to the visuals. The last part of the 

editing, was fixing the audio sounds and reducing the noise from the recordings in the 

interviews. The program that was used for fixing the voice is was Adobe Audition CC 2015. 

So many effects were used for the audio files like, hiss reduction, noise reduction, normalizer, 

and Acon Digital Deverberate to eliminate the echo from the recordings. 

 

5. CONCLUSION 

SMMTC conducted an exchange program mainly for the students of Media 

technology and for UUM students in general. However, only 15 students participated in the 

program out of 33 from Media Technology and the rest were students from different colleges. 

That‟s where the idea of having a short documentary that documents the program has come in 

order to encourage more students and motivate the other media technology students to 

participate in the coming program next years. Convoy Sawadee: Exchanging Culture and 

Knowledge is the name of the short documentary and the program as well. It documents the 

trip and what they have experienced and learned from Thailand and Thai students in general. 

The project that was made was conducted via three stages, like any other production, which 

involved having the schedules and, documenting the activities of the program, shooting the 

interviews, editing the video and producing it to be shown for SMMTC specifically and all of 

the students generally in order to stimulate them and encourage them to join the coming future 

exchange programs. Convoy Sawadee is a cultural exchange program, that is being done by 

the School of Multimedia Technology and Communication in University Utara Malaysia in 

order to give the chance for the students of UUM and the media technology students in 

specific the chance to explore the Thai‟s culture and to exchange knowledge with their 

students as well as doing community service and to help the Muslim Community there. UUM 

hopes to achieve the goals that it has through its students for further academic cooperation and 

to continue sharing the Malaysian culture and values. Via the short documentary that was 

produced it will be able to engage more students to the future exchange program. The short 

documentary has been successfully produced and will be uploaded and posted on social media 

websites so it reaches to the wide range of network amongst UUM students. 
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An Analysis of the English Language Skills Needs and Problems 

among the Hotel and Restaurant Management Practicum 

Students in Batangas Province Basis 

for an ESP Curriculum Design 
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ABSTRACT 

 

 Batangas Province is known as one of the most popular tourist destinations in the 

Philippines. It is home to many beaches, diving spots and varied tourist attractions. This 

makes Batangas a haven for hotels, restaurant, and tour services as it is frequently visited by 

local and foreign entities. This also makes the demand for higher quality of hotel services and 

staff adept in using the English language. Thus, Higher education institutions find ways to 

address this clamor is for competitive and communicatively competent graduates. This 

research investigated and analyzed the English language skills needs, problems and on how 

well their present academic curricula address them. The skills measured were on listening, 

speaking, reading, writing, grammar and vocabulary. A total of 99 Hotel and Restaurant 

Management college students who presently undergoing their practicum in different hotels in 

Batangas Province. It was found out that the language skills needs are very high and the 

problems encountered by the students are moderate and the schools highly address these 

needs. However, the schools still need to realign their curriculum as they do not precisely 

address the highly needed skills and   problems. 

  Key words: Curriculum Design, Communicative Competence, English Skills,  

        Needs Analysis 
 

INTRODUCTION 

 Communication is the basic attribute of human life and language is the main tool of 

human communication. Initially, this communication was within societies and communities at 

local level but it took a new dimension as people from various societies, communities and 

nations started interacting with each other. The period following the 1950s  saw a tremendous 

increase in the need for communication among the people of the world in various spheres of 

international contact like politics, academics, economics, technology and culture. The world 

has started becoming a global village.  

 This gave birth to the need and pressure of adopting a common lingua franca for this 

global village to facilitate communication and make it more practical for the people of various 

linguistic backgrounds. This phenomenon led to the emergence of an international language. 

English was accorded this privilege and it became the language of international 

communication. Whatever may be the political or economic reasons and factors responsible 

for entrenching English in this position, the reality is that these reasons and factors cannot 

diminish the importance of English and its pervasive use in international affairs.  
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 Presently, English is the language of the international economic system. It is a 

language which has secured a place for itself alongside local languages in multilingual 

communities and is also learnt by all classes of the society. Its acquisition can guarantee the 

availability of opportunities for employment, travelling, higher education, and even better life. 

Most of these people live in countries where English is required for external  

purposes: to communicate and do business with people in other countries, and to catch 

up with the advances in the field of business. In addition, English is used as a means to 

transfer thoughts and cultures and to create good relationships between people in different 

countries. As a result, English has become an international language and is widely used as a 

medium for understanding and exchanging ideas among people all over the world. 

 Nowadays, the role of English is important for tourism industry as a means to 

communicate, negotiate, and execute transactions with tourists by tourism employees It is an 

ample indication that English is being used as a lingua franca in all spheres of international 

activity and it can be claimed that, internationally English has developed a „special role that is 

recognized in every country. Regarding all this fact, it can be seen mandatory for students of 

numerous fields of study to learn English. It can help them to easily communicate with other 

peoples around the world, having access to the new-developed scientific knowledge of other 

countries and, as a result, having a better practical life.  

 Since tourism industry is one of the fastest-growing businesses in the Philippines, it 

plays an important role in the Philippine economy. Furthermore, Filipinos who are graduates 

of Hotel Management and tourism courses are in-demand abroad because of their natural 

hospitality and superb caring ways.  In the focal setting of the study, Batangas Province is 

known as one of the most popular tourist destinations near Metro Manila. It is home to the 

famous Taal Volcano, one of the Decade Volcanoes, and Taal Heritage town, a small 

picturesque town that has ancestral houses and structures dating back to the 19th century. The 

province also has many excellent beaches and diving spots including Anilao in Mabini, 

Sombrero Island in Tingloy, Ligpo Island in Bauan, Matabungkay in Lian, Punta Fuego in 

Nasugbu, serene beaches in Calatagan and Laiya in San Juan. 

 Furthermore, Batangas City has the second largest international seaport in the 

Philippines after Metro Manila. The identification of the city as an industrial growth center in 

the region and being the focal point of the CALABARZON program resulted to the increasing 

number of business establishments in the city's Central Business District (CBD) as well as 

numerous industries operating at the province's industrial park. This makes Batangas a haven 

for hotels, restaurant, and tour services as it is frequently visited by local and foreign entities. 

Such visits also make Batangas‟ economy growing.  
 

METHODOLOGY 

 The study utilized the Descriptive Survey research method for this study because it 

aims to describe an existing phenomenon and its associations or relationships between things. 

Descriptive studies, in which the researcher interacts with the participant, may involve 

surveys or interviews to collect the necessary information. Some parts of the questionnaire 

were adapted from the study of Thawatchai Tangniam. (2006)  in his study” An Analysis of 

English Language Needs for Thai Airways Ground Staff”.  The present study aimed to know 

what are the present needs and problems of the HRM student regarding their English skill as 

well as the relevance of the present curriculum with the aforesaid variables- thus the 

Descriptive form of research. 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

1. Profile of the Respondents 

  Table 1 Gender 

Gender Frequency Percentage 

Male 39 39.4 

Female 60 60.6 

Total 99 100 

 

 It is shown in Table 1 that most of the respondents (60.6%) were female and 39.4% 

were male. 

 

               Table 2 Language Spoken 

Language Spoken Frequency Percentage 

English 2 2.0 

Tagalog 28 28.3 

Both 69 68.7 

Total 99 100 

  

  Table 2 indicates that majority of the respondents (68.7%) speaks both English and 

Tagalog, 28.3% of them speaks Tagalog while 2.0% speaks English. 

 

Table 2.1 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum 

in Terms of Listening Skill 

Skill Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the Present 

Curriculum Rank 

Listening Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Listening to and understanding what 

customers want  

4.43 .85 2 VH 3.04 1.17 3 M 3.60 1.08 2 H 

Listening to customer‟s complaints 4.47 .85 1 VH 3.05 1.13 2 M 3.58 1.09 3 H 

Listening to customer‟s satisfaction  4.36 1.03 3 VH 2.98 1.25 5 M 3.64 1.18 1 H 

Listening to personal details and 

information 

4.23 1.07 4 VH 2.86 1.12 6 M 3.52 1.15 4.5 H 

Listening to conversations by phone  4.03 1.16 6 H 3.01 2.22 4 M 3.52 1.18 4.5 H 

Listening to foreign accents  4.10 1.01 5 H 3.08 1.15 1 M 3.42 1.08 6 H 

Total 4.27 .81  VH 3.00 .96  M 3.54 .98  H 

Legend:  N=99 

 4.21 - 5.00- Very High (VH)      3.41 - 4.20- High (H)    2.61 - 3.40- Moderate (M) 

 1.81 – 2.60 –Low (L)                              1.00 – 1.80Very Low (VL) 

 Tables 2.1 to 2.6 contain the respondents‟ assessments of their level of need, problems 

and how these problems are addressed by the present curriculum.  

 Table 2.1 shows HRM respondents the four most significant listening activities that 

the respondent deemed very highly needed to be learned. These were on listening to 

customer‟s complaints (means score 4.47), listening to and understanding what customers 

want (means score 4.43), listening to customer‟s satisfaction ((means score 4.36) and listening 

to personal details and information (means score 4.23).  
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 The composite mean of 4.27 showed that listening skill is very highly needed skills 

which one must learn to be an effective HRM employee. 

 In continuation, all the respondents indicated that they find moderate (mean score 

3.00) difficulty with regards to their problems in listening. However, they find listening to 

foreign accents (mean score 3.08) and listening to customer complaints (mean score 3.05) to 

be the hardest to deal with. 

 When asked if the present curriculum addressed their present listening problems, they 

indicated that the curriculum, highly responds to their problems as indicated in the mean score 

of 3.54. Moreover, they assessed that the present curriculum taught them most on listening to 

customer‟s satisfaction (mean score 3.64) and listening to and understanding what customers 

want (mean score 3.60). 

 The above needs assessment showed how important listening skills are in the hotel 

and restaurant industry. For most of the positions in this industry, general human interactions 

are essential for guest service experience. In a service industry, clear, engaging, persuasive 

communication is vital, yet the ability to write well  

 

Table 2.2 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum  

                 in Terms of Speaking Skill 

 

Skill 
Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the 

Present Curriculum 

Rank 

Speaking Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Answering interviews by future employers 4.24 1.05 5 VH 3.08 1.08 2 M 3.57 1.25 8 H 

Welcoming and greeting 4.24 1.11 5 VH 2.93 1.36 7 M 3.48 1.15 16 H 

Inquiring about customers‟ needs and Decisions 4.22 1.07 8 VH 2.98 1.28 4 M 3.49 1.16 15 H 

Making polite requests 4.52 3.08 1 VH 2.82 1.40 16 M 3.64 1.19 5 H 

Providing and explaining about room details and 

facilities 

4.21 .97 9 VH 2.79 1.20 12 M 3.65 1.13 4 H 

Offering assistance 4.18 1.06 10 H 2.82 1.29 16 M 3.51 1.19 14 H 

Giving customer directions 4.23 1.09 7 VH 2.96 1.33 5 M 3.44 1.21 17 H 

Refusing politely 4.07 1.09 15 H 2.92 1.49 8.5 M 3.87 3.93 1 H 

Suggesting travel information (e.g. restaurants, 

traditions, tourist attractions, transportation etc. 

4.26 1.02 3 VH 2.99 1.19 3 M 3.56 1.11 9 H 

Conducting conversations by phone 4.10 1.04 14 H 3.23 3.24 1 M 3.59 1.21 6.5 H 

Apologizing when mistakes occur 4.24 1.25 5 VH 2.82 1.34 16 M 3.53 1.16 11 H 

Explaining the reason for the mistakes 4.35 1.03 2 VH 2.92 1.28 8.5 M 3.52 1.10 12.
5 

H 

Negotiating for mutual understanding 4.10 1.07 17 H 2.85 1.20 13 M 3.55 1.15 10 H 

Clarifying questions and confirming messages 4.16 1.06 11 H 2.95 1.42 6 M 3.86 4.13 2 H 

Pronouncing English consonant and vowel sounds 4.14 1.03 12 H 2.88 1.10 10 M 3.59 1.10 6.5 H 

Speaking with appropriate word stress 4.05 1.04 16 H 2.87 1.17 11 M 3.66 1.09 3 H 

Speaking politely according to grammar rules and 

social etiquette 

4.13 1.14 13 H 2.84 1.19 14 M 3.52 1.03 12.5 H 

Total 4.20 .88  VH 2.92 1.05  M 3.52   H 

Legend:   N=99  

 4.21 - 5.00 Very High (VH),             3.41 - 4.20   High (H),  2.61-3.40 Moderate (M),      

 1.81 – 2.60 Low (L)          1.00 – 1.80 Very low (VL)  
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has become a rare talent. Staff should make eye contact, initiate conversation, exude 

confidence and approachability and must have great listening skills. There is an emotional 

intelligence that developed by really listening to people, feeling their pain, and removing their 

ego from the equation with an open willingness to help them solve their problem. 

 According to table 2.2, the respondents found it very highly needed (composite mean 

score 4.20) to develop their speaking skills. Specifically, they needed to be trained more on 

making polite requests (mean score 4.52), explaining the reason for the mistakes (mean score 

4.35) and suggesting travel information (e.g. Restaurants, traditions, tourist attractions, 

transportation, etc. (mean score 4.26). 

 At the same time, the respondents attested that find a moderate problem or difficulty 

(composite mean score 2.92) on all aspects of speaking, but they attested that conducting 

conversations by phone (mean score 3.24) answering interviews of future employees (mean 

score 3.08) and suggesting travel information (e.g. Restaurants, traditions, tourist attractions, 

transportation, etc. (mean score 2.99) proved to be most difficult. 

 One common problem identified with this result is that these activities are highly 

interactional and would require the respondents to speak and respond immediately. However, 

this proves to be a problem given the language barriers which are any differences in language 

like slang, jargon, translations, dialects, or semantics. Since the hotels have different 

background of guests, which sometimes they use their own style of language. Linguistic and 

cultural differences can be the barrier of communication. It creates the problem for receiver to 

complete or understand the language used by the transmitter.  

 As to whether these problems are addressed by the present curriculum, the respondents 

rated it at a high level (composite mean score 3.52). Primarily addressed were the activities on 

refusing politely (3.87), clarifying questions and confirming messages (mean score 3.86) and 

on speaking with appropriate word stress (mean score 3.66). 
 

Table 2.3 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum  

                 in Terms of Reading Skill 

Skill Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the 

Present Curriculum 

Rank 

Reading Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Reading customers travel documents 4.14 .95 1 H 2.95 1.06 3 M 3.38 1.16 3.5 M 

Reading business letters and faxes 4.07 .94 2 H 3.01 .99 2 M 3.38 1.18 3.5 M 

Reading information from the internet 4.05 1.01 4.5 H 2.87 1.08 4 M 3.40 1.16 2 M 

Reading E-mail 4.02 1.00 6 H 2.81 1.14 5 M 3.82 4.25 1 H 

Reading brochures and tourism magazines and 

journals 

4.05 1.06 4.5 H 2.73 1.10 7 M 3.26 1.23 7 M 

Reading minutes of the meeting 4.06 1.10 3 H 3.19 3.22 1 M 3.27 1.25 6 M 

Reading news and official information issued 

by the company 

4.00 1.15 7 H 2.79 1.15 6 M 3.36 1.21 5 M 

Total 4.05 .89  H 2.91 1.06  M 3.41 1.25  H 
Legend:  N=99     .21 - 5.00 Very High  (VH) 3.41 - 4.20 High (H)   2.61 - 3.40 Moderate (M) 

  1.81 – 2.60 Low(L)  1.00 – 1.80 Very Low (VL) 
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 As presented in Table 2.3, the respondents attested that they highly need to develop 

their Reading skills as reflected in the composite mean of 4.05. Separately, they emphasized 

the need of reading customers travel documents (mean score 4.14) and on reading business 

letters and faxes(mean score 4.07).  

 The respondents find these two as highly needed because aside from they are the 

primary situations which they should attend to, these oftentimes are also the common cause of 

delay for successful check-ins. There are a lot of processes here and practices vary from each 

hotel. Examples of these are checking for passports or IDs, reservations, refunds if any, 

check-in times, itineraries, contact details and scans of key travel documents and a whole lot 

more that it really requires the front office staff to be keen on reviewing these documents. 

  As for the problems encountered, the respondents acknowledged that they are 

moderately affected by the problems in reading skills as highlighted in the composite mean of 

2.91. They emphasized the problem in reading minutes of meetings (mean score 3.22) and 

reading business letters and faxes (3.01). These are probably due to minimal exposure to these 

activities because as practicum students, they are barely allowed to handle documents like 

these yet because of the confidentiality and technical nature in handling the aforesaid 

documents.  

 Furthermore, they assessed that these present problems are highly addressed by the 

present curriculum but the concentration however was more on reading e-mails (mean score 

3.82)  and reading information from the internet (mean score 3.22) which doesn‟t seem to 

address their present problems encountered. While these two are very important reading skills 

for hotel and restaurant staff, they must learn more other fields in the job which requires their 

reading skills. 
 

Table 2.4 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum  

                 in Terms of Writing Skill 

Skill Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the 

Present Curriculum 

Rank 

Writing Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Writing application letters 4.11 1.02 3 H 2.92 1.14 2 M 3.65 1.24 1 H 

Writing business letters in appropriate 

formats 

4.18 .97 2 H 2.88 1.13 3 M 3.62 1.18 2 H 

Writing daily reports 3.96 .97 6 H 2.73 1.13 6 M 3.45 1.18 3 H 

Writing messages for customers 3.89 1.11 7 H 3.09 3.23 1 M 3.34 1.13 6 M 

Taking note of telephone messages 4.06 .98 4 H 2.74 1.16 5 M 3.37 1.23 5 M 

Writing memos 
4.64 5.20 1 V

H 

2.78 1.11 4 M 3.43 1.21 4 H 

Writing appropriate e-mails for customers 4.01 1.05 5 H 2.64 1.04 7 M 3.31 1.27 7 M 

Total 4.12 1.21  H 2.82 1.10  M 3.45 1.07  H 
Legend:  N=99    4.21 - 5.00 Very High (VH)  3.41 - 4.20 High (H)  2.61 - 3.40Moderate (M) 

  1.81 – 2.60 Low (L)   1.00 – 1.80 Very Low (VL) 
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 Table 2.4 shows that among the HRM respondents the two most significant writing 

activities that the respondent deemed highly needed to be learned were on writing memos 

(mean score 4.64) and writing business letters in appropriate formats (mean score 4.18.  The 

composite mean of 4.12 showed that writing is a highly needed skill which one must learn to 

be an effective hotel employee. 

 In continuation, all the respondents indicated that they find moderate (mean score 

3.45) difficulty with regards to their problems in writing. However, they find writing 

messages for customers (mean score 3.09) and writing application letters (mean score 2.92) to 

be the hardest to deal with. 

 When asked if the present curriculum addressed their present listening problems, they 

indicated that the curriculum highly responds to their problems as indicated in the mean score 

of 3.45. Moreover, they assessed that the present curriculum taught them most writing 

application letters (mean score 3.64) and writing business letters in appropriate formats (mean 

score 3.62). 

 The reason behind these is that Business Correspondence as a subject is considered to 

be part of their English 2 subject and thus being given only a short amount of time to be 

learned. 

 

Table 2.5 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum 

in Terms of Grammar Skill 

Skill Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the 

Present Curriculum 

Rank 

Grammar Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Knowing and accurately changing the tense 

(e.g. Present tense, past tense, future tense 

4.15 1.05 1 H 2.93 1.12 1 M 3.75 1.09 1 H 

Knowing and using appropriate nouns 4.11 1.10 2 H 2.87 1.21 2 M 3.54 1.26 3.5 H 

Knowing and using appropriate articles and 

prepositions (e.g. A, an, the, In, on, at) 

4.05 1.13 4 H 2.81 1.11 4 M 3.60 1.22 2 H 

Knowing and using proper modal verbs 

(e.g. Can could, should, shall at al.) 

4.04 1.11 5 H 2.82 1.17 3 M 3.54 1.21 3.5 H 

Knowing and using appropriate adjectives 

and adverbs 

4.07 1.10 3 H 2.76 1.08 5 M 3.53 1.30 5 H 

Total 4.08 1.00  H 2.84 1.04  M 3.59 1.14  H 

Legend: N=99  4.21 - 5.00 Very High (VH)   3.41 - 4.20 High (H) 

   2.61 - 3.40 Moderate (M)   1.81 – 2.60 Low (L) 

   1.00 – 1.80 Very Low (VL) 

 Table 2.5 shows the significant grammar skills which the respondents assessed as 

highly needed as reflected in the composite mean of 4.08. Emphasis is placed on knowing and 

accurately changing the tense (e.g. Present tense, past tense, future tense) mean score (4.15) 

and on Knowing and using appropriate nouns (mean score 4.11). 

 The reason behind these results is that HRM uses technical terms and activities 

specific for this field and thus students considered them highly needed to be learned. 

 Interestingly, the respondents attested that they have moderate problems on their 

grammar skill as reflected in the composite mean of 2.84. Highlighted as  the moderate cause 

of problems is placed on knowing and accurately changing the tense (e.g. Present tense, past 

tense, future tense) mean score (2.93) and on knowing and using appropriate nouns (mean 

score 2.87). 
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 The respondents further confirmed that their problems are highly attested in the 

present curriculum as reflected in the composite mean of 3.59. Importance is given on 

knowing and accurately changing the tense (mean score 3.75) (e.g. Present tense, past tense, 

future tense) and on knowing and using appropriate articles and prepositions (eg. A, an, the, 

In, on, at) (mean score 3.75). 

 The reason behind is that the generic syllabus includes in it the study of grammar rules 

as part of its enrichment activities. The learners‟ ability to speak comprehensibly in the target 

language is certainly influenced by the knowledge of English vocabulary and the knowledge 

of the rules which govern words‟ combination. It is very important to have a luggage of lexis 

in the learner‟s linguistic repertoire, but what is more important is to have the capacity to put 

these words together in a combination that enables the speaker to convey the intended 

meaning.  
 

Table 2.6 The Level of Needs, Problems, and Problem Addressed in the Present Curriculum   

                 in Terms of Vocabulary Skill 

Skill Level of Need Level of Problem 

Level of Problem 

Addressed in the 

Present Curriculum 

Rank 

Vocabulary Skill M SD R I M SD R I M SD R I 

Knowing and using vocabulary related to tourism 

industry 

4.81 5.18 1 VH 3.02 1.13 1 M 3.51 1.20 3 H 

Knowing and using vocabulary related to 

transportation 

4.23 .95 2 VH 3.00 1.18 2 M 3.47 1.15 6 H 

Knowing and using vocabulary related to food 
4.18 .99 4.5 H 2.92 1.09 6 M 3.52 1.13 2 H 

Knowing and using vocabulary related to 

accommodation 

4.18 1.00 4.5 H 2.95 1.17 4 M 3.55 1.14 1 H 

Knowing and using vocabulary related to festivals 

and holidays 

4.06 .98 6 H 2.98 1.10 3 M 3.48 1.09 4.5 H 

Knowing and using vocabulary related to giving 

directions 

4.14 1.01 3 H 2.93 1.12 5 M 3.48 1.15 4.5 H 

Total 4.35 1.62  VH 2.97 1.04  M 3.50 1.07  H 
Legend:  N=99 4.21 - 5.00 Very High (VH)  3.41 - 4.20 High (H)  2.61 - 3.40 Moderate (M) 

  1.81 – 2.60 Low (L)   1.00 – 1.80 Very Low (VL) 

 According to table 2.6, the respondents found it very highly needed (composite mean 

score 4.35) to develop their vocabulary skills. Specifically, they needed to be trained more on 

knowing and using vocabulary related to tourism industry (mean score 4.81) and on knowing 

and using vocabulary related to transportation (mean score 4.23). 

 In addition, the respondents attested that find a moderate problem or difficulty 

(composite mean score 2.97) on all aspects of speaking, but they attested that knowing and 

using vocabulary related to tourism industry (mean score 3.02) and on knowing and using 

vocabulary related to transportation (mean score 3.00) proved to be most difficult. 

 As to whether these problems are addressed by the present curriculum, the respondents 

rated it at a high level (composite mean score 3.50). Primarily addressed were the activities on 

Knowing and using vocabulary related to accommodation (3.55), Knowing and using 

vocabulary related to food (mean score 3.55). These findings could probably be attributed to 

the fact that the majority of the hands on activities implemented in schools were on food and 

beverage handling, cuisine and that of hotel room accommodation and management. Fewer 

activities were concentrated on travel and transportation.  
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 The problem with language learning not only boils down to the linguistic nature of the 

target language, but more so on the psychological aspect of language learning which is 

considered to be a personal problem on the part of the respondents. They attested that they are 

moderately affected by the personal problem of language learning as reflected in the 

composite mean of 2.92. Specifically, their common problem is the interference from the 

mother tongue (Tagalog) particularly in pronunciation syntax and idiomatic usage (3.03) and 

on lack of opportunity to use English in the daily life (2.96).  

 These problems can be readily observed during the event of language transfer from 

their native language to the target language. The complication in transfer is that the old first 

language structures interfere with the process of foreign language learning, either helping or 

inhibiting it. Transfer is the influence resulting from similarities and differences between the 

target language and any other language that has been previously (and perhaps imperfectly) 

acquired. If structures in the second language are similar to those of the first language, then 

learning will take place easily; however, if 50 structures are realized differently in the first 

and the second language, then learning will be difficult. 

 As reflected on the table, the respondents have difficulty on the structural factors of 

language transfer. Structural factors leading to both types of transfer include those similarities 

and differences which occur at the level of the formal structure/ the linguistic system of the 

two languages. As observed, when there are many similarities between L1 and L2, positive 

transfer occurs and when there are fewer similarities, negative transfer occurs. 

 The limited events of language contact or usage prove to be an enormous factor in the 

respondents‟ language learning. There is limited exposure to the target language thus leading 

to scarcity of target language practice. Concerning the influence of social context, the English 

language learner would learn better if he is brought to the context of the English.  

 However, there other factors to be considered in language learning which include the 

psychological aspects. Among these are the respondents anxieties which is a serious problem 

facing students in using the foreign language. Many researchers have shown that anxiety in 

the foreign language classroom is a real communication barrier, and any student who has 

experienced this has poor class participation or even refusing to speak in front of audience in 

the classroom. Shyness and fear of making mistakes where at a certain level, where even good 

achievers and can express their ideas in the target language, they may feel themselves 

linguistically inferior and ashamed to talk. This is because of the fear of making mistakes in 

front of their employers and colleagues. These students prefer not to speak at all and remain 

silent despite their interests (Segueni, 2005).  

Lack of Interest is also a problem where sometimes, individuals do not like to speak because 

of many reasons. One of these reasons may be that the teacher does not present the lesson 

well, or the lesson is very difficult to be grasped. The role of the teacher here is to facilitate 

the tasks for his/her students and to help them to overcome feelings of insecurity and lack of 

interest. The teacher can reach that by creating a positive atmosphere in the classroom and 

telling students that we learn from our mistakes. Littlewood (1981) says in this domain: “this 

atmosphere depends to a large extent on the existence of personal relationships which do not 

create inhibition, but are supportive and accepting.”  

 Lastly, the respondents assessed that these personal problems on language learning are 

also moderately addressed (composite mean 3.38) in the curriculum.  Highly addressed 

among the problems are on Interference from the mother tongue (Tagalog) particularly in 

pronunciation, syntax and idiomatic usage (mean score 3.56) and on unchallenging English 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 504 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

subjects (mean score 3.42). These are reflected through the use of English all throughout the 

different subjects taught and the different language programs implemented. 
 

Table 2.7 Relationship between Personal Problems and English Language Skills 

Statistics Listening Speaking Reading Writing Grammar Vocabulary 

Correlation 

Coefficient 
.470** .629

**
 .604

**
 .683

**
 .727

**
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

RECOMMENDATIONS 

  1. The HRM Department. They need to realign their curriculum based on the priority 

needs of the students using the findings of this study as basis. To do this, a curriculum review 

together with the dean, HRM and English teachers must sit together and discuss priority skills 

needed to be developed and include it in their curriculum revision. Principles of 

constructivism and cooperative learning are the best models to follow when they decided to 

revise their curriculum. 

  2.  The HRM Students. Their language learning are affected by social, cultural and 

individual factors which can only be addressed by improving initiative, motivation and desire 

to learn English. Having this, they must really help themselves by participating actively in 

discussions and activities which requires the use of English. 

  3. The Higher Education Institutions. They should continue finding best practices that 

would improve the English skills of the students. They may use the findings of this study as 

basis or may push for more research-based curricular modification in order to maintain 

excellence in their craft as producers of quality graduates. 

  4.  Future Researchers. The study revealed that personal problems significantly affect 

the language skills of the students. They may conduct further studies using socio-cultural 

context, sociolinguistic and strategic competencies as variables for language learning in order 

to understand further the personal factors affecting the students language learning 
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The Effects of Social Media on the Interpersonal Relationship and 

the Academic Achievement of Students in Taal National High 

School S.Y 2016-2017 
 

Sherlyn Joy D. Icaro* 
 

ABSTRACT 

 

The study investigated the effects of social media on the interpersonal relationship and 

academic achievement of the students in Taal National High School, Batangas, Philippines. 

Students nowadays are more visual and auditory learners. They are more attentive and 

participative if lessons and outcomes are presented in interactive ways. The use of computers 

in the teaching has been in practice and is still increasing with the advent of different 

instructional programs, Facebook, Twitter, YouTube and many more on the internet. Students 

usually use these tools in their studies and information exchange. However, there are 

perceptions that interpersonal relationships are also affected positively and negatively by such 

use of multimedia. 

Based on the results, the respondents use social media at an average of 3.5 hrs daily. 

Social media positively affect the academic performance of the students as reflected in the 80-

84 mean averages. Use of social media significantly related with academic achievement and 

interrelationships.  

  Key words: Social Media, Interpersonal Relationship, Academic Achievement, 

         Students 

 

INTRODUCTION 

 The Internet has enabled new forms of social interaction; this is due to its widespread 

usability and access. In most third world countries use of the internet has been made even 

more accessible by mobile phones.  

Today, people use the internet mostly to interact in social media, they chat, message, 

share photos and stay in touch with friends and relatives worldwide. Among the new forms of 

social interactions that have been enabled by the internet are social networking sites. Social 

network sites (SNSs) such as Facebook, Twitter and Instagram allow individuals to present 

themselves, articulate their social networks, and establish or maintain connections with others. 

Participants may use the sites to interact with people and meet new people.   

People spend many hours on the social networking sites. The most affected group is 

the youth and especially high school students who are in their teenage years.  In school 

settings, students use social to share common interests with classmates and teachers, exchange 

lessons and other information, learn each others' hobbies, interests and express their thoughts 

and feelings. That is why, many considers social media as a helpful advantage in learning 

because communication about the lessons are easier and faster facilitated. On the other hand, 

there are some who consider it as disadvantageous as students tend to spend more time 

chatting personal matters rather than academic ones.  
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This scenario is the same within family circles. Some perceived social media as 

helpful in fostering interrelationships among classmates, friends, and people within family 

circles. While this advantageous to some, there are others who considers social media as 

something that destroys interrelationships as family members tend to spend more time 

manipulating their gadgets rather than  

spending quality personal interactions with peers and family members.  

This reality is very much true in the focal setting of the study-  in Taal National High 

School in Batangas, Philippines. Students aged between 13-18 years old are very much 

hooked in using social media. This age range is very critical when it comes to learning, social, 

and personal development. 

This study attempted to find out the effects of social media to the academic 

achievement and interpersonal relationships of high school students within the selected setting 

of the study. Data to be collected from this study will serve as baseline among teachers and 

parents on what actions could be better taken to make the students be more responsible and 

academically productive in their use of social media without making their interpersonal 

relationships suffer. 

 

THE PROBLEM 

 The research answered the following questions: 

1. What is the social media profile of the students in terms of: 

1.1 Type of social media being used; 

1.2 Amount of time spent on social media; 

1.3 Available gadgets/access to social media? 

2. How may the respondents describe the effects of social media to their interpersonal 

relationship? 

3. What is the respondents‟ academic achievement? 

4. Is there a relationship between the profile of the respondents, their academic 

achievement and interpersonal relationships? 

 

METHODOLOGY 

 The researcher used the quantitative descriptive method of research. The respondents 

of the study are the primarily selected students of Taal National High School. The academic 

achievement of the respondents will be based on their academic grades acquired within the 

school year, while the data on interpersonal relationships will based from a survey 

questionnaire. 

 

 

FINDINGS 

The summary of the study are hereby summarized: 

 

1. Profile of Pupil Respondents 

     Below are the social media utilization profile of the respondents 
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   Figure 1 Type of Social Media being Used 
 

   

Based on the aggregate responses of the respondents, 85 out of 100 total-respondents 

use Facebook, 53 use Youtube and 21 use Instagram daily while 2 use twitter on a daily basis. 

 

  Graph 2 Amount of Time Spent on Social Media 
 

 

Forty-nine 49 out of 100 total respondents spent 3.5 hours each time they visit Social 

Networking Sites (SNS). Thirty three of them use it for 4 hours a day. Twenty-three  use it for 

an hour while 2 reaches up to 5 hrs a day in. 

 

 

Based on aggregate responses, seventy-five (75) uses cell phone as available gadgets 

for social media. Forty five (45) uses laptop and tablets while eighteen (18) uses personal 

computers.  
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2. Effects of Social Media to the Respondents’ Interpersonal Relationship. 

 2.1 The student-respondents strongly agreed (WM 4.24) that their relationship with 

parents are affected by social media. Oftentimes, they forgot attending to their obligations 

towards their parents and at home whenever they are exposed to social media. They also 

developed certain hesitations to ask parents for support as they feel the guilt of not performing 

their obligations.    

 2.2 The respondents likewise agreed (WM 3.97) that their relationship with their 

siblings are also affected by the use of social media. In some cases fights between siblings 

occur because of gadget use and anxiety updates and responses posted in the SNS. 

 2.3  The respondents likewise agreed (3.82) that relationship with friends are likewise 

affected as communication online with friends gave the opportunity to say anything that can 

both positively and negatively affects friendship. 

 

3. Academic Achievement of the Respondents. 
 The academic achievement of the respondents is Satisfactory as revealed by the 

summative grade of 80-84 in their report cards. 

 

4. Relationship Between the Academic Achievement of the Respondents and their 

Perceptions on the Effects of Social Media to their Interpersonal Relationship. 

 

 The respondents‟ social media profiles are significantly related to their academic 

achievement and their interpersonal relationships. 

 

CONCLUSIONS 

  The following conclusions had been drawn from the findings and interpretation of the 

study. 

  1. Most of the respondents chose Facebook as their form of social media, which they 

accessed through their mobile phones. The respondent spent about 3.5 hours a day using SNS. 

  2. The respondents strongly agreed that social media affect their interpersonal 

relationships with their parents, siblings and friends. 

  3. Most of the respondents have grades between 80-84 or satisfactory grades 

  4. The respondents Social Media use is significantly related to their interpersonal 

relationships and academic achievements.  

 

RECOMMENDATIONS 

 Based from the drawn conclusions, the parents in general must be aware that students 

need parental guidance while using the Social Media.  Parents play a major role in their 

child‟s academic performance, thus when their children‟s learning habit diverted into 

excessive use of Social Media this will have a great effect on the child‟s Academic 

Performance. Social Media in moderate usage doesn‟t directly affect the students‟ learning 

process, but anything in excess is harmful. Teachers should be aware and orient the students 

on how to use Social Media moderately.  Monitor school work diligently and design course 

works which students can indulge into more fulfilling and productive activities.  
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SWOT Analysis of the Special Secondary Education for 

Agriculture and Entrepreneurship Program of Dagata Family 

Farm School: Basis for 5 Year Development Plan 

 

Angelo A. Villafania* 

 

ABSTRACT 

 

 This study used SWOT analysis of the special secondary education for agriculture and 

entrepreneurship programs of Dagatan Family Farm School as basis for 5 year development 

plan. 

This study will be beneficial to students, school management, teachers and alumni of 

Dagatan Family Farm School as well as the community, researchers and the officials of 

Department of Education.  This study assess the 4 P‟s of the institution, the people, product, 

peso and place.  The respondents of the study were the School Director, Principal, and School 

Board, 3 teachers, 10 alumni,10 parents and students of  Dagatan Family Farm School. 

 Based on the result, it is important that school plan must focus on improving the 

facilities, parents and teachers collaboration, fund raising and student development to improve 

the implementation of the special programs 

  Key words: SWOT, Special Program, Agriculture, Entrepreneurship, Development Plan 

 
INTRODUCTION 

The Philippines is an agricultural country in which many of the citizens live in rural 

areas and their living are supported by the agricultural sector.  These sectors include farming, 

fisheries, livestock, and forestry.   They are composed of about 60% of the population who 

depend on farming for their livelihood.  They also composed the 39.8 % of the labor force and 

contribute around 20% of the country‟s GDP. Furthermore, Philippines need a constant 

growth in the agricultural sector to improve the national economy. The sector needs to 

become modernized to ensure the food security of the nation and achieve the economic 

progress.  Farmers play a vital role in the modernization.  In order to achieve the desired 

results, a continuous supply of trained  farmers is highly needed.  There is a need to upgrade 

the technology and methods of farmers in order to be more productive.  

The Dagatan Family Farm School located in Lipa City was built in 1994 for the 

purpose of innovating agriculture and entrepreneurship. Its unique curriculum teaches and 

develops young minds to adapt to the conditions of their environment,  learn new 

technologies in farming and livestock, and the modern ways of maintaining food security and 

sustainability. The curriculum likewise provides a firm entrepreneurial and agricultural 

foundation via farm-school scheme (alternating cycle) in which the students spend one week 

farm period, then one week school period (equivalent to 4 weeks in a cycle).   
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As a school for community development, the content of the curriculum also centers on 

different cycle themes and farm activities and enriches them varied activities that are all these 

meant to achieve the vision and mission of producing morally and socially responsible 

students-Business Entrepreneurs. Other features of this curriculum are the Family Enterprise 

Journal, Family Enterprise Project and Family Visit with the integration of different technical 

subjects like Management and Marketing, Accounting, Cooperative, Entrepreneurship and 

Agricultural subject which are focused on crop and animal production. 

However, the past ten years have dramatically changed Lipa City‟s landscape from an 

agricultural area into an emerging industrialized city. With it are also changes needed among 

schools like the Dagatan Family Farm school to adapt to this new environment. There is a 

need to integrate more of the entrepreneurial subjects and lessen the agricultural aspects of the 

curriculum. However, this sudden change would also mean a drastic change not only on the 

curriculum, but also on the particular aspects of people (administration and faculty), place 

(facilities and equipments), peso (financial aspect and sustainability of the school), and 

product (students and alumni). This SWOT analysis is meant to determine the strength and 

weaknesses of the current programs in order to have adequate background of the changes it 

the school needs to undertake. This is where the study is posited.  

 

THE PROBLEM 

  The study answered the following questions 

1. What are the strengths, weaknesses, opportunities and threats found in the 

implementation of Special Secondary Education for Agriculture and Entrepreneurship of 

Dagatan Family Farm School in the following areas? 

1.1 Place; 

1.2 People; 

1.3 Peso; and 

1.4 Product? 

2. What 5 year development plan can be developed from the SWOT Analysis? 

 

METHODOLOGY 

The main objective of this research is to have an analysis of the strength, weakness, 

opportunities and threats in the Special Secondary Education in Agriculture and 

Entrepreneurship Programs of Dagatan Family Farm School that could be the basis for five 

(5) year strategic plan. To serve the purpose of the study, the researcher chose a qualitative 

research. It studies behavior in a natural setting or uses people account as data, usually no 

manipulation of variables, it focuses on reports of experience or on data which cannot be 

adequately expressed numerically.  It also focuses on descriptions and interpretation and 

might lead to the development of new concepts or theory, or to an evaluation of an 

organizational process.  

 

FINDINGS  

 The SWOT Analysis of the Special Secondary Education for Agriculture and 

Entrepreneurship program of Dagatan Family Farm School assess the four P‟s of the 

institution: Place, People, Peso and Product. 
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     1. Place 

   The result revealed that Dagatan Family Farm School has a wide space and 
appropriate for agricultural activities like crop production Hor this wide space of the school 
cot be properly utilized for livestock and farming because the zoning policies of the prohibits 
such farming activities. The preference is that it should be converted into factories or 
industrial establishments because they have a big economic potential. The threat is that given, 
the location, the curriculum must be changed into entrepreneurial or business courses in order 
to adapt to the needs of the place. 
 2. People 

   Meanwhile, for people involved in the implementation of the special program, the 
result revealed that the majority of teachers are licensed and are the products of the family 
farm school system. However, this tends to be a weakness in the sense that it promotes 
academic inbreeding  in which excessive focus by inbred teachers on knowledge that 
circulates and is reproduced within the institution to the detriment of knowledge that 
circulates outside. While the present knowledge is on farming and livestock propagation, this 
somehow is misaligned with the present need of the environment. Parents and teachers work 
as partners to help the student learning but they have instances that parents depend only on the 
with regards to their responsibility to students. 
  3. Peso 

   In terms of fundings, the study revealed that the source of funds of Dagatan Family 
Farm School is more on donations, sponsorship and tuition fees of the students, but those 
sources of funds mentioned are not enough to support the operational expenses of the school 
consequently it is the main reason why the school experience a large financial deficit every 
year although parents, teachers and alumni are supportive in the fundraising activity. 

4. Product 

    The considered product of the school is alumni and current students of the institution 
because they are the beneficiary of the special program.  The students acquire basic 
knowledge and skills in agriculture and entrepreneurship thru the help of hands-on activities 
that‟s why the students can share their knowledge and skills that they acquire to the people in 
their own community. In contrary, the weakness of the product of the school includes the lack 
of interest in agriculture and entrepreneurship, limited participation in the extra-curricular 
activities and limited facilities and equipment for agriculture. Because of the different 
weaknesses students are not able appreciate the aims of the special program of the school. 
 

CONCLUSIONS 

In conclusion, based on the SWOT Analysis of the secondary education in agriculture 

and the entrepreneurship program of the Dagatan Family Farm School is not anymore 

adaptive to the needs of the geographical location as the place shifts fast from agricultural into 

an industrial area. This also pushes the school to change its program offering into industry 

based skills. While the school takes pride of its home grown faculty members, this also serves 

as weakness as the skills and knowledge of these teachers are that of farming and growing 

livestock. Furthermore, the Place while there is much space for farming and livestock growing 

is also a problem, because the zoning policy of the city now prohibits such farming within the 

vicinity. In terms of Peso, the school relies on external aid for funding, it is not enough 

because operational expenses exceeds the budget. Lastly, the product or the present students 

and alumni are slowly losing interest in supporting the school because of the perceived 

irrelevance of the curriculum to the present economic needs.  
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RECCOMMENDATIONS  

  From the drawn conclusions, the following recommendations are hereby forwarded: 

  1. Dagatan Family Farm School should change its present curricular offering as this is 

already irrelevant to the present societal needs given the changes in the economic situation of 

the area. They should improve their entrepreneurial business courses and shift their farming 

and livestock growing into more industry based activities machine operations and technology 

based courses. They can also lease their available space for additional funding to make it 

more productive.  Should they want to maintain their trademark as an agricultural school, they 

should find another place where such programs are applicable.  

  2. Teachers need to upgrade their craft too to gain relevant skills. There are 

Technological and Vocational courses offered TESDA to which they could enroll and gain 

certificate of completion. They can use this newly learned skills in teaching when they open 

new industrial based programs.  

  3. The school should strengthen their external partnership locally and internationally 

to gain better funding.   

  4. The school should innovate itself to innovate its product. 

 

REFERENCES 

 

Books 

Alsos, G.A. et.al. (2011). The Handbook of Research on Entrepreneurship in Agriculture   

and Rural  Development. Edward Elgar. Publishing Company 

Calderon, J.F. (2015). Methods of Research and Thesis Writing. National Book Store Inc.  

Creswell J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method 

Approaches. 4
th

 edition, SAGE Publications 

Dy, R.T. (2009). Food for Thought:  How Agribusiness is feeding the World. University of 

Asia and the Pacific. 

Fine, L.G. (2009).  The SWOT Analysis: Using your Strength to Overcome Weaknesses, 

Using   Opportunities to Overcome Weaknesses. Kick It, LLC 

Inigo, C.E. 2012. Management for Filipinos: Principles and Applications. Gemini Phils. 

Graphic Arts Corp. 

Sibonga, JJ.N, et.al (2014).  A Manual on the Pedagogy of the Family Farm/Rural School in 

the Philippines. Philippine Federation of Family. Farm School Inc. 

 

Brochures/Journal/Handbook/News Paper 

Bolido, L.A (2014).  The Farm School without Farm. The Philippine Daily Inquirer 

Dagatan Family Farm School Brochure (2010) 

Dagatan Family Farm School Primer.  Revised 2013 

Dagatan Family Farm School Student Hand Book. Revised 2015 

Knobloch, N.A. et al. (2007). The Benefits of Teaching and Learning About Agriculture in 

Elementary and Junior High Schools.  Agricultural Journal. Purdue University 

Martin, M.J and Henry A. (2012).  Building Rural Communities through School–based 

Agriculture Programs. Agricultural Journal.  University of Missouri. 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 514 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

Websites/Electronic References 

FFS Pilipinas. 2006. The Family Farm School Pedagogy.  http://ffspedagogy.blogspot.com/ 

 

Published Thesis/Dissertation 

Muller, B.A (2009).  Promoting the Successful Implementation of Curricular Innovations.  

Dissertation, University of California, USA 

Nyambi, G. N. (2012).  A comparative SWOT analysis of the national agricultural Extension 

program organization to determine best-fit Program model: a case study of the North 

West and south West regions of Cameroon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 515 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

Survey of the Chinese Textbook Utilization in Thai Primary  

and Secondary Schools 
 

Liu Xiuyuan*  Zhai Li** 
 

ABSTRACT 
 

This paper is the first specialized study on the Chinese textbook utilization in Thai 

Primary and Middle Schools across the whole country. This questionnaire of Chinese 

textbook utilization is given out to all the Chinese teachers in all the Thai primary and 

secondary schools. 305 valid questionnaires out of the total 352 are collected. The research 

methods applied in this study are literature research, questionnaire and interviews.                

The research methods applied in this study are literature research, questionnaire and 

interviews. There are various Chinese textbooks in Thailand. However, Chinese language 

teachers still struggle when choosing one. The weakness in Chinese textbook and its 

utilization in Thailand appears in four aspects. 

  Keywords: Chinese Textbook Utilization, Thai Primary and Secondary Schools 

 

INTRODUCTION 

  1. Research background and significance 

 The number of Chinese language learners in Thailand now is over one million; 
Chinese language has been a craze among government officers and the folks. Therefore many 
aspects of the Chinese language teaching and learning has raised the concern of both Thai and 
Chinese scholars，Particularly the defect of the existing textbooks and how we can cope with it. 

The demand of Chinese textbooks is increasing as more schools starts to offer Chinese 
language course. The existing Chinese textbooks in Thailand are diversified, yet there is not 
one series that could be considered well established. This can be explained in two aspects: the 
constrain from the curriculum regulated by the Thai education ministry, and the lack of 
consistency due to the large percentage of Chinese volunteer teachers assigned by Hanban, 
most of which are inexperienced and normally teach only one semester in Thailand.  

This paper is the results of the project a survey on the Chinese textbook utilization in 
Thai primary and middle schools supported by Hanban. After a one-year research, this paper 
provides an analysis on the strengths and weaknesses of the existing textbooks to shed some 
light on compiling localized Chinese textbooks to cater the needs of Chinese teachers and 
learners in Thailand. 

 2. Literature review 

      2.1 Chinese Language learning is thriving in Thailand 

    Chinese language teaching in Thailand has entered a period of rapid development, 

mainly resulted in the following four aspects. Firstly, the number of Chinese language 

learners has been growing rapidly and exceeds one million so far. Secondly, the craze for 

Chinese language learning continues since 2004 and the learners tend to be younger in age. 

Thirdly, the Thai government attaches great importance to Chinese learning. 

 
*Tianjin Normal University, China; The experiencing Chinese by beginner students in Phitsanulok through 

questionnaire【J】New Course Teaching and Learning. 

**Tianjin University of Finance and Economics, China; Chinese teaching research of Thailand primary and 

secondary【J】Yun Nan University. 
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The Thai Ministry of Education has formulated a long-term Chinese teaching plan, a 

guidance for all aspects of Chinese teaching, which gives impetus to the normalization of 

Chinese language teaching in Thailand. Lastly, The Chinese government has made great 

efforts to support the Chinese language teaching in Thailand. The Overseas Chinese Affairs 

Office of the State Council and Hanban have both played important roles in the establishment 

of 15 Confucius Institutes and 11 independent Confucius Classrooms in Thailand, which 

encourages and supports Chinese language teaching within their scopes of influence. 

2.2 Curriculum of Chinese course in Thai primary and secondary schools  

        Chinese course is taken into the Thai education system, the ministry of education 

requires schools offer Chinese course or Chinese major. Each school has the flexibility to 

change the teaching program given by the ministry of education depending on its situation.  

       Chinese course is taken into the Thai education system, the ministry of education 

requires schools offer Chinese course or Chinese major. Each school has the flexibility to 

change the teaching program given by the ministry of education depending on its situation. 

Chinese schools are under the Private Education Commission, usually delivers 8-12 sessions 

per week. However, some have only 2 sessions per week. 

2.3 The complex structure of primary and secondary education in Thailand 

     The structure of primary and secondary education in Thailand presents a complex 

distribution and affiliation. The schools that offer Chinese course in Thailand can be divided 

in the following groups: schools affiliated to the Basic Education Commission, the Higher 

Education Commission and the Private Education Commission. Each of these three 

commissions has different types of school. Besides the schools affiliated to the ministry of 

Thai mentioned above, there are also different types of school subordinated to the regional 

ministry of education. Also, independent Confucius Classroom runs in 18 of the primary and 

secondary schools. The education structure raises the challenge on the systematics and 

consistency in the utilization of textbooks. 

2.4 Survey of the Chinese Textbook Utilization in Thai Primary and Secondary Schools 

        A review of the published study on the Chinese language textbooks in Thailand shows 

that various aspects have been covered, such as the study on the textbook design，the word-

frequency study based on statistics of corpuses, the study on the cultural elements compiled in 

the textbooks, the study on the exercise in the textbook, the study on the grammar compiling 

in the textbook and the study on the problems in textbook compiling. The above-mentioned 

studies were done mainly through analyzing one set of Chinese textbook in one certain area of 

Thailand or comparing a few sets of them. Therefore these studies are quite limited in terms 

of their scale. There are some other comprehensive studies on the teaching and learning of 

Chinese as a second language in Thailand, in which includes the Chinese textbook study as 

only one among the many other sections such as the Chinese curriculum, Chinese teaching 

stuff or the characteristics of the Chinese language leaner. 

  Xu Yan (2015) 
1
did an investigation on the comments on experiencing Chinese by 

beginner students in Phitsanulok through questionnaire. Xu Yan‟s study concludes that 

teachers must adapting their strategy on using an existing textbook or compiling a new one 

according to the learning patterns of Thai students , after analyzing the main characteristics 

and weakness of the book are in its conversation, vocabulary, grammar, Chinese characters, 

cultural elements and exercise.  
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   Dai Zuyuan (2016) 
2
 analyzed the Chinese teaching and learning situation of the 

primary and high school in Thailand from different angles: the institution, the teaching stuff 

and the students. Dai Zuyuan reflects on the status of the Chinese teaching and learning in the 

primary and high school in Thailand, points out the existing issues to be addressed and puts 

forward the corresponding solutions. 

 

RESEARCH OBJECTIVES  

       This survey is done with the support of the local teachers‟ training and follow-up 

supervision project, as well as the Chinese volunteer teachers‟ training program held by the 

Confucius Institute of Bansomdejchaopraya Rajabhat University. 

   At present, there is no comprehensive research on the utilization of Chinese textbooks 

of the primary and secondary schools in Thailand, so this research is innovative and 

unprecedented in scale. Based on the statistics, this paper could provide an overview of the 

Chinese textbook utilization in Thai Primary and Middle Schools across the whole country. It 

highlights the merits of an ideal Chinese textbook, which could serve as a reference when 

teachers select Chinese textbooks. In the light of the strength and weakness analyzed, teachers 

could adapt their utilization of the textbook in teaching to conform to students‟ learning 

pattern. It could provide the theoretical basis for compiling a Chinese textbook, the guidelines 

for the localization of Thai Chinese textbook as well. 

        This survey collects data on the language elements compiled in the Chinese textbooks 

and the utilization of these textbooks across the whole country. Then it analyses the 

advantages and disadvantages of the textbooks based on the statistics and the feedbacks from 

the teachers who have used them. The purpose is to give some suggestions on using the 

existing textbooks. 

      This paper summarizes the scenario settings, topic choosing, and exercise settings 

appeared in the investigated textbooks, and makes efforts to gain a better understanding of 

how to compile better localized Chinese textbooks to meet the needs of the diverse Chinese 

language teaching situation in Thailand based on the learning characteristics of Thai students, 

the needs of teachers and the requirements of the Thai education system. 

 

METHODS 

  The research methods applied in this study are literature research, questionnaire and 

interviews. The statistics is collected mainly in the form of questionnaires, a detailed 

investigation in the primary and secondary Chinese and local teachers all across Thailand. 

The interviews of The Thai Ministry of Education officials, primary and secondary Chinese 

teachers test the validity of the questionnaire and reflect the teachers‟ comments on the 

textbooks in use.  

 

RESULTS 

1.The basic situation of the subjects  

         This questionnaire of Chinese textbook utilization is given out to all the Chinese 

teachers in all the Thai primary and secondary schools. 305 valid questionnaires out of the 

total 352 are collected, with a validity rate of 86.6%. According to the data, 305 Chinese 

teachers include 155 Thai local teacher, 133 Chinese teacher, 9 Chinese teaching supervisors, 
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3 Chinese directors and 5 others (temporary Chinese teacher). Among them, 3 works in this 

field for over 20 years, 45 for 10 to 20 years, 45 for 5 to 10 years and 212 for less than 5 

years. These teachers belong to different organizations. 166 work for the Private Education 

Commission, 96 works for the Basic Education Commission, 31 works for different regional 

education bureaus and 5 work for other departments. 

 

2. The utilization of Chinese textbooks 

        There are various Chinese textbooks in Thailand. However, Chinese language teachers 

still struggle when choosing one. The weakness in Chinese textbook and its utilization in 

Thailand appears in four aspects. First of all, different schools tend to choose different 

textbooks at their will. A series of systematic and authoritative textbooks is yet to be 

designated. Secondly, some of the Chinese textbooks lack multiple levels of difficulty, 

therefore lack of consistency when using them for long-term study. Thirdly, the Chinese 

textbooks are mainly for a singular type of language course. Textbooks for the purpose of 

training different language skills are not quite sufficient. Lastly, most textbooks are for non-

Chinese speakers. Thai students need a better-localized textbook that aims to assist Thai-

speaking Chinese language learners. 

 

Table 1 Chinese textbook used by Kindergarten teachers in Thailand 

 

Textbook name Press Language Users Percentage 

Chinese 

《汉语》 

JiNan University Press Chinese 16 24.6% 

Child Chinese 

《幼儿汉语》 

JiNan University Press Chinese 13 20% 

Happy Chinese 

《快乐汉语》 

People's Education Press Chinese-Thai / 

Chinese-English 

8 12.3% 

Experiencing 

Chinese 

《体验汉语》 

Higher Education Press Chinese-Thai 8 12.3% 

Elementary Chinese 

《基础汉语》 

Srimuang Press（Thai） Chinese-Thai 2 3.1% 

Kaikai Chinese 

《开开汉语》 

Higher Education Press Chinese-Thai 1 1.5% 

self-developed 

textbooks 

- Chinese-Thai 17 26.2% 

 Total  65 100% 
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       Table 2 Chinese textbook used by primary school teachers in Thailand 

Textbook name Press Language Users Percentage 

Chinese 

《汉语》 

JiNan University Press Chinese 49 25.7% 

Experiencing Chinese 

《体验汉语》 

Higher Education 

Press 

Chinese-Thai / 

Chinese-English 

30 15.7% 

Happy Chinese 

《快乐汉语》 

People's Education 

Press 

Chinese-Thai / 

Chinese-English 

30 15.7% 

Kaikai Chinese 

《开开汉语》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-Thai 11 5.8% 

Practical Chinese Text 

《实用汉语教程》 

Thai Chinese Chamber 

of Commerce（Thai） 

Chinese-Thai 
8 4.2% 

An Easy Approach to 

Chinese 

《汉语入门》 

Siam Chinese Press 

（Thai） 

Chinese-Thai 5 2.6% 

Conversational Chinese 301 

《汉语会话 301句》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-Thai / 

Chinese-English 

5 2.6% 

Chinese 

《中文》 

JiNan University Press Chinese 4 2.1% 

Learn Chinese With Me 

《跟我学汉语》 

People's Education 

Press 

Chinese-Thai 4 2.1% 

Elementary Chinese 

《初级汉语》 

SEED Press（Thai） Chinese-Thai 1 0.5% 

self-developed textbooks - Chinese-Thai 18 9.4% 

No fixed textbooks -  26 13.6% 

 Total  191 100% 
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Table 3 Chinese textbook used by middle school teachers in Thailand 

Textbook name Press Language Users Percentage 

Experiencing Chinese 

《体验汉语》 

Higher Education Press Chinese-Thai / 

Chinese-English 

41 35.7% 

Happy Chinese 

《快乐汉语》 

People's Education Press Chinese-Thai / 

Chinese-English 

21 18.3% 

Chinese Text 

《汉语教程》 

BeiJing Language and 

Culture University Press 

Chinese-Thai 
16 13.9% 

Chinese 

《汉语》 

JiNan University Press Chinese 9 7.8% 

Kaikai Chinese 

《开开汉语》 

BeiJing Language and 

Culture University Press 

Chinese-Thai 
6 5.2% 

《HSK标准教程》 BeiJing Language and 

Culture University Press 

Chinese-English 4 3.5% 

《实用汉语教程》 Thai Chinese Chamber 

of Commerce（Thai） 

Chinese-Thai 3 2.6% 

《跟我学汉语》 People's Education Press Chinese-Thai 2 1.7% 

《汉语乐园》 BeiJing Language and 

Culture University Press 

Chinese-Thai 1 0.9% 

self-developed 

textbooks 

- Chinese-Thai 12 10.4% 

 Total  115 100% 
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            Table 4 Chinese textbook used by high school teachers in Thailand 

Textbook name Press Language Users Percentage 

《体验汉语》 Higher Education 

Press 

Chinese-Thai / 

Chinese-English 

55 49.5% 

《汉语教程》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-Thai 

32 28.8% 

《汉语会话 301句》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-Thai / 

Chinese-English 4 3.6% 

Standard Course HSK 

《HSK标准教程》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-English 4 3.6% 

Chuangzhi Chinese 

《创智汉语》 

Thailand Trade 

Organization Press 

（Thai） 

Chinese-Thai 

3 2.7% 

Great Wall Chinese 

《长城汉语》 

BeiJing Language and 

Culture University 

Press 

Chinese-English 2 1.8% 

self-developed 

textbooks 

- Chinese-Thai 9 8.1% 

No fixed textbooks -  2 1.8% 

 Total  111 100% 

 

CONCLUSION 

  According to the statistics above, the Chinese textbooks utilization from the range of 

kindergarten to high schools has the following features: 

  1. Teachers are free to choose Chinese textbooks, and their choices are mostly 

textbooks compiled by Chinese mainland scholars.  

  The Chinese textbooks resources can be divided into the following groups in terms of 

the way they‟re compiled: compiled by Chinese mainland teachers, Sino-Thai co-work 

textbook, compiled by Thai local teachers, compiled by Chinese Taiwanese teachers, and 

developed by the teachers in each school. In this survey, Chinese mainland textbooks are used 

not only in the biggest quantity but also in the most widespread scale. Textbooks compiled by 

Sino-Thai coworkers, Thai local teachers and self-developed textbooks are used at an equal 

percentage, not very high in total. Chinese Taiwanese textbook is not shown in this survey. 

  The Thai ministry of education doesn‟t stipulate a unified set of Chinese textbooks, thus 

Thai schools belong to different commissions vary in their choice of Chinese textbooks. 

Schools under the private education commission use textbooks provided by the Overseas 
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Chinese Affairs Office of the State Council of the People's Republic of China，such as 

Chinese，Chinese language，Chinese for Kids. The basic education commission chooses to 

use the textbooks provided by Hanban, such as Experiencing Chinese, Happy Chinese. In 

Some schools where Confucius classroom are established, they choose to use the textbooks 

developed by the joint effort of both the local teacher and their Chinese partners. For an 

instance, in Traimit Wittayalai School in Bangkok where the first Confucius Classroom‟s 

established, they use the Chinese textbook Happy Trip To China compiled with their Chinese 

partner Tianjin Experimental High School. 

  Depending on the regulation of different schools, 42% of the 305 teachers are at liberty 

to choose Chinese textbooks. 66% of the teachers who could only use specified Chinese 

textbooks are mainly from the private education commission. This is because schools belong 

to the Private Education Commission improves faster than the public schools, they have more 

Chinese teachers and more developed teaching system. 

  2. The Chinese textbooks are mainly in Chinese-Thai version, with a few Chinese-

English version. 

  The bilingual Chinese textbooks in use in Thai primary and secondary schools are 

mainly compiled in Chinese and Thai languages. This version helps teachers, especially the 

Chinese volunteer teachers teach easier and better. The series Chinese textbook Chinese used 

by schools under the Private Education Commission is compiled in Chinese language only, 

which could be a challenge for novice teachers. Some of the schools choose to use Chinese-

English bilingual textbooks due to the insufficiency of textbook resources. For Thai-speaking 

teachers and students, this kind of textbooks is more of a hindrance rather than a facilitator 

when teaching and learning Chinese as it cause confusion and negative transfer effect. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure1 language used in compiling Chinese textbooks 

 

  3. Chinese textbooks are not localized sufficiently，particularly in the contrast of 

Sino-Thai language pronunciations and cultural elements. 

  There are quite a few localized Chinese textbooks to cater the needs of Thai students, 

but the most important thing is that they‟re not localized thoroughly. Most of them just 

translate the Chinese text into Thai language, and don‟t clarify the difference between 

Chinese and Thai, especially in terms of pronunciation and culture. Pronunciation is the 

foundation in learning a second language, only when the students are clear about the 

difference between a second language and their native language, could they be able to 
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pronounce it correctly and self-correct themselves when practice speaking. The comparison of 

the difference in the culture of two countries helps to boost students‟ motivation of learning 

the second language. In terms of pronunciation, a localized Chinese textbook should contrast 

the difference between the two languages‟ tone system, and their similar sounds to help 

students gain the skills of correct pronunciation. For teachers, Chinese teachers especially 

should learn the Thai language pronunciation system, so they could make a systematic 

contrast of it with Chinese pronunciation. In doing so, teachers could deliver a more efficient 

lesson by focus on practicing only the difficult and different pronunciation. In terms of 

cultural elements in a localized Chinese textbook, more text should be compiled according to 

the real life that the Thai students are experiencing every day. Students should be able to learn 

to speak about their country, their customs, and their life in the second language they spend so 

many time and effort on. On the other hand, Vocabulary in real life has a higher rate of 

recurrence than those describing a remote foreign country. By a contrast and comparison in 

teaching Chinese culture to their own, students could learn to understand a different culture 

and gain the skill of using a second language.  

  Some teachers in some schools choose to compile their own Chinese textbooks. These 

self-developed textbooks are mostly applying a universal template of a second language 

textbook with minor adaption. The most common adaption is to compile language knowledge 

into some functional themes. The advantage of this type of textbook is that teachers could 

choose the most practical theme to teach. The disadvantage is that because its extreme 

flexibility, different teachers teach different topics, to different depth.  It‟s not only lack of 

consistency but also not a stable system with sustainability. 

  4. The themes in the Chinese textbooks are mainly about daily life, supplemented with 

other aspects.  

  At present the themes in the Chinese textbooks used in Thai primary and secondary 

schools are mainly around daily life, texts about culture, science, history and literature take up 

a very limited portion. The fact that Themes about daily life is the major part in Chinese 

textbooks reflects the compiler‟s recognition of the importance of social functionality of the 

second language. Real life communication is the most essential and foundational part in 

learning a second language. Students could gain the top satisfaction and sense of 

achievements when they could communicate with Chinese people after learning their 

language. Therefore primary and secondary schools must value the practicability when 

compiling Chinese textbooks. 

   Daily life Chinese is essential to beginners. While for intermediate or advanced 

students, the textbook they use should comprise topics from more diversified fields to broaden 

their knowledge as well as improve their language. This requires the teachers to be capable to 

use or adapt the textbooks according to the students‟ needs and capacity. 

  5. Chinese textbooks in Thai primary and secondary schools are mainly for 

comprehensive class. Divided language skill training textbooks are amid scarcity. 

   Chinese textbooks used in Thai primary and secondary schools are generally 

textbooks for comprehensive classes. It‟s the same textbook to use in comprehensive class as 

well as listening class, reading class and oral class. Divided skill training class should have its 

own book to focus on the practice of that one special skill. 

  6. New technologies are not applied in most Chinese textbooks.  

     Most Chinese textbooks used in Thai primary and secondary schools are merely paper 

books. Some have matching CD, but it‟s only the listening material of the new words and the 
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texts in the book. Information technology and new media are not used in Chinese teaching. 

Some teachers are able to make presentation files or search video materials online to assist 

their teaching, but the effect are not very ideal due to the limitation of language, topic and 

resources. 

       7. Chinese textbooks and Chinese teachers 

    Although Chinese courses are offered in most Thai primary and secondary schools, the 

Chinese teachers are facing students from varied backgrounds. Some of them start to learn 

Chinese from kindergarten; some don‟t learn Chinese until high school. In the class of the 

first year in both primary school and secondary school, the situation could be more complex 

with transfer students. It‟s a huge challenge for teachers to teach beginner students and post-

beginner students in one classroom. The Chinese government send Chinese volunteer teacher 

to alleviate the Chinese teacher scarcity in Thailand. However, the Chinese volunteer 

teachers‟ short-term assistance from 1 to 3 years at most couldn‟t help much. They come to 

Thailand with little teaching experience and little knowledge of Thai education or Thai 

students. All the difficulties combined together are the reason to understand the unsatisfying 

Chinese teaching and learning situation in Thailand right now. 

 

SUGGESTIONS 

  1. Strengthening the guidance to the school directors on selecting Chinese textbooks 

  Chinese textbooks in many Thai primary and secondary schools are chosen not by the 

teacher, but designated by the directors or other school leaders. In such cases, only when the 

school leaders understand the importance of choosing the right Chinese textbooks, can they 

improve the Chinese teaching and learning. So it‟s significant to train the school leaders to 

know a little about the science in second language teaching and acquisition, the criterion of a 

good Chinese textbook and how to gain access to the newest and best of them. 

  2. Adding Chinese textbook trainings in to teacher‟s training program 

  Adding Chinese textbook trainings in to the existing teacher‟s training program in the 

Confucius institutes in Thailand is also worth trying. When the Chinese teachers are trained 

how to teach Chinese, it‟s also very beneficial if they are trained to select a set of textbooks 

that suits their needs best. Teachers in the Confucius institute could set a good example in 

training themselves and helping the schools in their reach. 

  3. Hanban‟s role in introduce the newest Chinese textbooks should be enhanced 

  Hanban‟s role in introducing the newest Chinese textbooks should be enhanced by 

giving more textbook exhibitions and organize more textbook symposiums. Well-received 

Chinese textbooks should be introduced to Thai schools. Chinese mainland press should be 

given more opportunity to exchange experience with Thai scholars in compiling localized 

textbooks. 

  4. Hanban‟s Chinese volunteer teacher training should include the training of 

textbooks 

  Chinese volunteer teachers face many challenges in teaching Chinese in Thai schools. A 

good textbook plays a crucial role in a novice teacher‟s performance. That‟s why Hanban‟s 

Chinese volunteer teacher training should include the training of textbooks to prepare them in 

advance. 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 525 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

REFERENCES 

 

Books 

Li Quan (2012). Study on the textbooks of Teaching Chinese as a Foreign Language. Beijing: 

Commercial Press. 

Li Xiaoqi (2006). Study on Teaching Chinese Language and culture. Beijing: Commercial 

Press. 

Liu Xun (2007). Introduction to teaching Chinese as a foreign language. Beijing: Beijing 

Language and Culture University Press. 

Lv Bi Song (2007). Chinese and teaching Chinese as a second language. Beijing: Peking 

University Press. 

Zheng Yanqun (2012). Introduction to the education technology of teaching Chinese as a 

second language. Beijing: Commercial Press. 

 

Theses 

Jin Lixin (2009), An analyze on the denotation and the connotation of teacher, textbook and 

pedagogy”. Language Teaching and Linguistic Studies, (5). 

Li Hongyin (1995). Pronunciation error of Thai students in learning Chinese. Chinese Teaching in 

the World, (2). 

Li Quan (2004). On the target-orient quality of Chinese as a second language textbooks . 

Chinese Teaching in the World, (2). 

Liu Songhao (2005). On the fun factor of Chinese as a second language textbooks. Language 

Teaching and Linguistic Studies, 2005 

Wu Yinghui (2008), Yang Jichun. Research on the mode of the rapid dissemination of 

Chinese learning in Thailand. Chinese Teaching in the World, (4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 526 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

The Study and Development of Paper Packaging from Ripe 

Palmyra Palm’s Fibers Case Study: The Learning Center of 

Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, Phetchaburi 
 

Julalak Jarujutarat
*
  Vongthong Kienvong

*
  supakjan  yamkason

*
  Parichat Chaiyawan

*
 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to 1) To study the properties and papermaking from ripe palmyra 

palm‟s fibers, including testing physical and mechanical properties and 2) To design paper 

packaging from ripe palmyra palm‟s fibers and evaluate the efficiency of packaging which 

had uniquely form and respond to the needs of consumers. The research has studied data from 

the learning center of palmyra palm, Thamrong district, Banlat sub-district, Phetchaburi 

which was learning center to promote information about planting and food processing, 

completely for selling. The extracting fibers of ripe palmyra palm to make toddy palm cake  

found that It would have many fibers which did not lead to use in daily life. The researcher 

had the idea to make paper packaging that was another way to add value. 

This study was mixed method research by conducting relevant information and 

comparing the ratio of ripe palmyra palm‟s fibers with bagasse, cassava starch, caustic soda 

and screen frame, including testing of mechanical and physical properties. The result showed 

the suitable paper from ripe palmyra palm to make packaging that was the paper which was 

boiled with sodium hydroxide 500 grams per 6 liters of water for 3 hours and beating the pulp 

for 20 minutes with ratio of ripe palmyra palm‟s fibers per bagasse at 2: 1 and volume in 

forming paper of 250 grams. The testing of the average tensile strength and elongation of 

paper were  20.09 MPa and 1.41 % and the average of Young's modulus was 438.46 Pa. It 

was suitable to use as packaging when compared to the properties of the paper. The 

researchers conducted a sample survey with purposive sampling and designed  5 forms of the 

packaging for Palmyra palm sugar by surveying working aged 25-45 years and 30 people. It 

found that the form number 5 with average of 4.19 at high level of satisfaction. This research 

could use ripe palmyra palm‟s fibers to form as packaging which  and the packaging was 

accordance with the needs of the target, but the problem was the falling of fiber from 

packaging. 

  Key words: Paper Packaging, Ripe Palmyra Palm‟s Fiber, Local Knowledge 

 

INTRODUCTION 

The community learning center is gathering of people in the community to encourage 

learning process within community. It can build prosperity and enhance the well-being of the 

community for the better by producing or managing the available resources locally to become 

quality products including, there are unique and conform local culture. To know and sell 

throughout the domestic market. The available resources in each region of the country that can 

be processed to produce benefits such as  the foods, the furniture and decorative arts which  are 

from the agricultural crops as raw materials. When knowledge and wisdom are applied with  

 

 
*
Department of Industrial Design, Faculty of Science and Technology, Bansomdej Chaopraya Rajabhat University  

https://dict.longdo.com/search/Palmyra%20palm%20sugar


 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 527 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

these resources, it can produce variational products. The new products will take place and 

succeed in the market. It must make a difference and has packaging which is important and 

attractive when compare with existing products. These are the important factor to consider in 

development planning (Sukumal Traichaiyaporn, 2546: 1). From the study, the learning center 

of Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, Phetchaburi, a learning center on the area of Mr. Thanom 

Phungeon, There are 10 acres with 450 palmyra palm.  The learning center pass on the 

knowledge about  fresh Palmyra palm sugar, woven palm leaves and the souvenir from palmyra 

palm such as broom, dolls and hats, etc., In the future is also looking to export overseas because 

there is the need of young palm for canned fruit. The ripe palmyra palm will be extracted  to 

make toddy palm cake and find many fibers that is agricultural waste and only apply for feeding 

animals and fertilizer. Since palmyra palm‟s fibers is a natural material and easily find in local.  

The properties of fibers are tough  and good tensile strength. Thus, researchers realize the 

importance of the palmyra palm‟s fibers that is agricultural waste  to produce  packaging for 

products in the community. To add value of  packaging for Palmyra palm sugar and uniqueness 

of the community. (learning center of Palmyra Palm, Phetchaburi, 2559). 

Therefore, the researchers conduct and design of paper packaging from the ripe 

palmyra palm‟s fibers, Case Study: The Learning Center of Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, 

Phetchaburi for studying packaging processing and related information to create and design 

product. It uses natural materials for designing to add value and propagandise knowledge in 

sustainable community. 

 

RESEARCH OBJECTIVES 

 This research consisted of three objectives: 

1. To study the materials and papermaking from ripe palmyra palm‟s fibers and  

testing the physical and mechanical properties. 

2. To design paper packaging from ripe palmyra palm‟s fibers and evaluate the 

appropriate packaging that is the need of consumers.    

 

RESEARCH METHODOLOGY 

 1. Populations and Samples 

 The population in this study were composed of 50 employees. They were both 

male and female, aged 25-45 years from target at Imperial World Samrong 999 Sukhumvit 

Road, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn. The samples were purposively chosen 30 

employees because  of the following reasons: 1) They were working with aged between 25-45 

years 2) They are interested in using paper packaging from palmyra palm‟s fibers and 3) They 

are allowed to answer the information in the questionnaire. 

2. research Instruments 

 This research was mixed method by the research instruments consisted of testing 

materials for forming packaging from ripe palmyra palm‟s fibers as following; 

     2.1 Experiment divided into six phases, thus: 

  1) Testing the amount of caustic soda and boiling time of fibers. The 

amount of 6 liters of water: caustic soda at 100, 300 and 500 grams, respectively.  

  2) Testing of fiber spinning experimental and bagasse by beating machine at  

1, 5, 10, 15, 20 minutes, respectively. 

  3) Testing of papermaking at ratio of 1:1, 1:2, 2:1, respectively. 

  4) Testing of forming paper at volume of 200, 250, 300 grams, respectively. 

https://dict.longdo.com/search/Palmyra%20palm%20sugar
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   5) Testing the mechanical properties with tensile strength and elongation. 

  6) Testing of dyeing the color of ripe palmyra palm‟s fibers 

 

 2.2 Papermaking 
 

 

 

 

 

 

 2.3 The variable of this study: 

   The independent variables are papermaking and Palmyra palm sugar and 

dependent variable are 1) The strength and elongation of paper, 2) Hygienic and safe 3) 

Facilitate trade 4) Promoting for the sale that are beautiful color and unique packaging 5) 

Moisture and mold resistant and 6) The worthiness and the suitable price of the product. 

 2.4 The questionnaire 

 The questionnaire consists of open-ended and closed-ended questions into 

three parts. 

The first section: The general question of sample such as  sex, age, marital 

status, education, occupation and monthly income. 

      The second section: The questionnaire about the development and designing 

product by focused on 1) The paper packaging is original and unique 2) modern and in trend  

3) beautiful and attractive for customer   4) convenience for customers 5) unique products 6) 

suitable material for packaging 7) suitable form and structure for packaging 8) suitable form 

with cost 9) the packaging design can be produced in the community and 10) the packaging 

design can be produced in commercial. 

     The third section: The attitudes and opinions on the development of 

packaging for ripe palmyra palm‟s fibers. The questionnaire was five-level rating scale with 

the interpretation of the following (Teerayuth Peungtien, 2001) rating 4.50 to 5.00 mean very 

good, rating 3.50 to 4.49 mean good, rating 2.50 to 3.49 mean moderate, rating of 1.50 to 2.49 

mean fairly poor and rating 1.00 to 1.49 mean poor. 

     Testing tools by leading complete research tool for 3 professionals in 

packaging design to  examine and analyze  the content validity of the questionnaire. Using 

techniques ensured consistency between question and product (Index Item of Congruent: 

IOC). The internal consistency of index was more than 0.5 by testing with sample who aged 

25 -45 years of 30 people. 

3. Data Collection 

1) Surveying for interviewing in depth,  group chat,  participatory observation and 

non- participatory observation in The Learning Center of Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, 

Phetchaburiabout. 

2) The cooperation of respondents with employees from target at Imperial World 

Samrong 999 Sukhumvit Road, Samrong Nua, Muang, Samutprakarn  who aged between 25–45 

year about 50 people. 

 3) The completed questionnaires were returned to check accuracy prior to 

statistical analysis. 

https://dict.longdo.com/search/independent%20variable
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4. Data Analysis  

    According to the statistical analysis of the personal information of employees and 

data of the development and product design using statistical analysis with mean (𝑥 ) and 

standard deviation, SD). 

 

RESEARCH RESULTS 

The results presented according to the research objectives as follows: 

1. The five results of the experimental material as following: 

1.1 The experiment of amount of caustic soda at 100 grams, 300 grams and 500 

grams per six liters of water with boiling in 3 hours  as Fig.1 
 

 

 

 

                                         

 

 

Figure 1 ratio of amount of caustic soda and water 

 
(a) 100 grams of fiber : 6 liters    (b) 300 grams of fiber : 6 liters     (c) 500 grams of fiber : 6 liters  

of water                                         of water                                           of water 

 

    The results showed the suitable ratio of caustic soda and boiling timing of ripe 

palmyra palm‟s fibers that was 500 grams of caustic soda per six liters of water  for 3 hours. 

The fibers could hold together and were soft to make paper (Yoonpin kitikora, 2012)   
 

1.2 The fiber spinning experimental and bagasse by beating machine at  1, 5, 10, 

15, 20 minutes, respectively as Fig.2 
 

                                            
 

Fig.2 fiber spinning experimental 

(a) beating at 1 minute         (b) beating at 5 minutes     (c) beating at 10 minutes           
 

                                                             

                            (d) beating at 15 minutes       (e) beating at 20 minutes       
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 It concluded that ripe palmyra palm‟s fibers which were different fine according to 

fiber spinning time. The fibers were the finest of all at 20 minutes which was the most 

appropriate time to bring fiber to produce packaging.  

           

 1.3 The papermaking at ratio of 1:1, 1:2, 2:1 between ripe palmyra palm‟s fibers  

and baggage for suitable material to form packaging as Fig.3 
 

 

 

 

 

 

Fig.3 Papermaking 

  

 

  It concluded that the suitable ratio of papermaking which was  the ratio of 2:1 of ripe 

palmyra palm‟s fibers  and baggage. It was strong and visible of palmyra palm‟s fibers, 

Therefore it was appropriate to form packaging and conform with the objective to take waste 

agriculture for papermaking. 

 

 1.4 The forming paper at volume of 200, 250, 300 ml to get suitable thickness of 

paper for packaging as Fig. 4 
 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 forming paper at different volume 

(a)  the volume of 200 ml  (b) the volume of 250 ml     (c) the volume of 300 ml 

 

It concluded that the different of volume of paper sheet that could form packaging for 

Palmyra palm sugar. It found that the volume of 100 ml (type 1)  got less strong paper. The 

volume of 130 ml got stronger paper than type 1 and could fold completely. The volume of 

150 ml (type 3) got the strongest of all but there was slightly crack after folding, so type 2 was 

that the second paper by the use of chemicals, volume 250 grams, so the volume of 300 ml 

was the most appropriate to form packaging for Palmyra palm sugar. 

 

 

 

 

       
 

(a) the ratio of 1:1

  

(b) the ratio of 1:2

  

(c) the ratio of 2:1
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1.5 Testing the mechanical properties with tensile strength and elongation. 

The experimental of papermaking from ripe palmyra palm‟s fibers could form 

packaging because it was flexible, foldable and durable according to the weight of the 

product. The paper was the natural color and rough texture from the palmyra palm. It would 

feel soft and didn‟t hard when touched the packaging. The tensile strength was 46.341 Mpa 

and the elongation was 1.85 %   

 

 1.6 Testing of dyeing the color of ripe palmyra palm‟s fibers by comparing with 

poster color, dyeing color and natural color from butterfly pea to test color adhesion from 

synthesis and natural color as Fig.5 
 

 

 

 

 

  

    

Fig.5 testing of dyeing the color 

 

(a) poster color             (b) dyeing color  (c) natural color 

 

  It concluded that the paper was absorbed from dyeing color and  natural color which 

had color clearly.  The colored poster paper was poor in absorption and discoloration. The 

fibers did not dye completely. Therefore, the dyeing color was the most clearly of all. 

 

The design of packaging and questionnaires  

1. Design the final package in 5 types and surveying in the target groups as following;  

 

 

  
 

Fig. 6 the design of 5 final packaging 
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The results from the survey were summarized below 

1. Personal information of 30 respondents between 24-45 years found that the majority 

were male (50%) and female (50%) aged between 31-35 years (50%), working office 

(36.67%) and monthly income more than 11,001 bath (33.33%) and 9,501-10,500 baht 

(33.33%) 
2. The development and product design found that the mean value of The paper 

packaging is original and unique (𝑥  = 4.21, S.D. = 0.44) at the good level.  2) modern and in 

trend (𝑥  = 4.44, S.D. = 0.57) at the good level 3) beautiful and attractive for customer (𝑥  = 

4.6, S.D. = 0.49) at the very good level  4) convenience for customers (𝑥  = 4.32, S.D. = 0.47) 

at the good level 5) unique products (𝑥  = 4.64, S.D. = 0.48) at the very good level 6) suitable 

material for packaging (𝑥  = 3.6, S.D. = 0.50) at the good level 7) suitable form and structure 

for packaging (𝑥  = 4.21, S.D. = 0.49) at the good level 8) suitable form with cost (𝑥  = 4.18, 

S.D. = 0.66) at the good level 9) the packaging design can be produced in the community                     

(𝑥  = 3.86, S.D. = 0.65) at the good level and 10) the packaging design can be produced in 

commercial (𝑥  = 3.79, S.D. = 0.62) at the good level. 

 3. The packaging type 5 was the appropriate to form packaging box with the average 

(𝑥  = 4.19, S.D. = 0.54) at the good level. 

 

DISCUSSION  

     The development packaging from ripe palmyra palm‟s fibers could carried out 

under assumption that could form into a variety of packaging for palmyra palm sugar. The 

packaging was sturdy and textured natural fibers, beautiful packaging, but the disadvantage 

was poor in moisture resistance and shedding scaly residue. The both sides of paper was not 

smooth equally. These limitations could be solved by studying specific properties and 

experimental. The development of packaging from ripe palmyra palm‟s fibers  showed unique 

culture and conveyed knowledge in the community, including applying waste agricultural to 

form packaging box according to target group.   

 

CONCLUSION 

        1. The research of the study and development of paper packaging from ripe palmyra 

palm‟s fibers, Case Study: The Learning Center of Palmyra Palm, Thamrong, Banlat, 

Fig. 7 the design of final packaging 
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Phetchaburi was to study and develop packaging from ripe palmyra palm that will be 

extracted  to make toddy palm cake and find many fibers that is agricultural waste  in their 

community to increase the value of ripe palmyra palm‟s fibers that were key products in the 

community and they lacked of development of the packaging. 

2. Study the way of development material and production from ripe  

palmyra palm‟s fibers It concluded that the ripe palmyra palm‟s fibers could make  paper and 

form to packaging. The paper was strong and visible of palmyra palm‟s fibers clearly. It was 

folding endurance well and the packaging was absorbed from dyeing color and  natural color 

which had color clearly. 

  3. The study the way of designing product from palmyra palm‟s fibers that conformed 

to living lifestyle in today's society. It had to consider in terms of the needs and preferences of 

the ultimate consumer, behavior of consumers and the relationship between the market, 

art ,design and production and was consistent with the possibility to produce. The cost of 

packaging was 7.2 baht per piece. 

 

RECOMMENDATIONS 

  1.The benefit of this research was the study of advantage of material  

or  the products that had  in community to update and further development. Other materials 

could be applied with packaging to decorate for increasing feelings and viewing and 

consumers behavior such as printing on materials. 

2. Should have studied the properties and benefits of fiber in  palmyra  

palm. The comparison fibers with other plants or taking other fiber combined to develop 

materials and packaging to increase strength, which could create value for waste material 

from agriculture as well. 

  3. The way of development of other product and the package besides  

palmyra palm sugar to develop  various model such as product packaging, interior products or 

material for wrapping products. 

  4. Optimize designs by using printing techniques such as screen printing. and coated 

with other materials such as laminated materials with other materials. 
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The Cointegrating Walk of Thailand’s Interest Rate 
 

Adirek Vajrapatkul* 

 

ABSTRACT  

 

 This paper presents a VECM analysis of interest rate transition in Thailand. The 

purpose of study is to investigate the long run causality between major interest rates include 

central policy rate (CPR), money market rate (MMR), deposit rate (DR), lending rate (LR), 

and government bond return (GB). The dataset is acquired from the International Monetary 

Fund (IMF) database and this set of data cover 192 monthly periods ranging from January 

2001 to February 2017. The VECM analysis technique is utilized for cointegration test and 

the functional respond is applied to clarify the behavior of interest rates react to the central 

policy rate. The result shows that there are cointegrations between central policy rate and 

money market rate and between central policy rate and government bond return. The short run 

relationship between interest rates with significant error correction coefficient is also found in 

this study. The discoveries support the evidences found in previous studies and benefit for 

government agents who are responsible for national interest rate control and economic growth. 

  Key words: Cointegration, VECM, Interest Rate  
 

INTRODUCTION 

 A key component of economic growth recipe is a monetary policy that used as an 

intervention to control direction and size of economic growth. This monetary policy performs 

in two manners which are firstly for automatically stabilizing economy and secondly for 

periodically intervening economy in specific situation. The major techniques of this policy to 

control economy are money supply technique and interest rate technique. Although adjusting 

supply of money can indirectly affect the level of interest, it is in some circumstances, directly 

adjusting interest rate become more appropriate especially if there are shocks occur in the 

economy and government face the time constraint in correcting that shocks. Comparing 

between these two techniques, many countries now turn their attention from targeting 

monetary aggregates to adjusting interest rates (KHAN & AHMED, 2016).  

 Changing of interest rate, however, is not the ultimate goal of monetary policy. To 

reach that goal, growth and development, it requires a long chain of adjustment. That is when 

making change to interest rate, the cost of investment and price of goods are changed which 

affect demand and supply and then economy growth. While interest rate adjustment can 

support the growth, explaining by negative correlation between the interest rates and growth 

(Skare & Benazic, 2015), its adjustment will efficiently work to encourage growth if it is 

changed in the systematic manner. This means that each rate of interest both short run and 

long run must move together. In particular, if government designs to use the monetary policy 

to control growth by utilizing interest rate adjustment technique, the effect of this adjustment 

should pass-through to any related interest rate.  
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 Through this channel, government normally uses the policy rate as the starting point for 

making change. Thus, the point of interest is that dose the effect of the government policy rate 

adjustment pass through to the related interest rate in the economy or not and, if any, how 

much.  

  Conceptually, when policy rate change the short term rate and long term rate, will 

also change (Cordemans, de Sola Perea, & others, 2011). For the short term rate, a change in 

the policy rate is immediately transmitted to other short-term rates, such as interbank deposits. 

But these rates may not always move by the exact amount of the official rate change. For 

long-term interest rates, the outcome is ambiguous and depend on the market expectation 

(George et al., 1999). Empirically, it show evidence of effect transition between interest rate 

such as when market interest rates change, the bank deposit rates and bank lending rates are 

changed (De Bondt, 2002) (Banerjee, Bystrov, & Mizen, 2013). In case of the policy rate, it 

can be passed-through to the retail rates completely in the long-run and incompletely in the 

short run (Ahmad, Aziz, & Rummun, 2013). Contray, the long-term pass-through  from  the 

interbank offered rates, deposit, and loan interest rates to the treasury bond rate are 

incomplete (Jin, Song, Wang, & Zhong, 2014). Instead of completely adjustment to policy 

rate, the lending rates, in some case, adjust only about 80 percent in the long run 

(Stanisławska, 2015). 

  For the interest rate respond to shock, it was discovered that the reversion is weak 

for the commercial bank rates (deposits, savings, lending and overdraft) and it was found only 

in the case of Treasury Bill rate and this shocks to interest rates have permanent or long-lived 

effect (Caporale & Gil-Alana, 2016). For the direction of responses, it have the evidence that 

the discount rate respond to both deposit and lending shocks in positive direction (Hussain & 

Nahar, 2016). 

  The characteristic of the pass-through, speed of respond and the reversion effect 

discuss above are diffed depend on level of market competition (Sathye, 2013) (van 

Leuvensteijn, Sørensen, Bikker, & van Rixtel, 2013) (Kelilume, 2014) (Muhtaseb, 2017), and 

level of country development (Saborowski & Weber, 2013). That is in the high level of 

competition and high level of development of economy, the short term and long term rate 

become well responded to the policy rate.  

  From the above discussion, it is turnout that the pattern of movement between 

interest rates is important for government agents who design monetary policy. The visualize 

of this pattern will allows them to estimate and design the policy to control the direction of 

various interest rates correctly and will also allow them to plan an economy in the direction 

that facilitate the growth. In particular, if they can exactly know the effect of policy rate on 

other interest rate and exactly know the direction of movement among them, they will then be 

able to make the correct decision related to the level of policy rate that support the growth. 

                                         

RESEARCH OBJECTIVES 
 1) To investigate the cointegration between central policy rate, money market rate, 

deposit rate, lending rate, and government bond return 

  2) To make policy recommendations for government relating to policy rate setting      

 

METHODOLOGY 
 Data collection: the data using in this study is acquired from the International 

Monetary Fund (IMF) database. It is a secondary time series data which cover the monthly 
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period ranking from january 2001 to february 2017, 192 periods. The interest rate to be 

analyzed composed of central policy rate (CPR), money market rate (MMR), deposit rate 

(DR), lending rate (LR), and government bond return (GB)          

 Research instruments: to analyze the data, this study apply the technique of vector 

error correction model (VECM) to investigate the long run relationship between each interest 

rate. The instrument relies on Starr (2004) approaches and the model can be formalized as: 

 

D  = Dc+ ( ) +   +  +  

 

 Where A, B, c, , and  denote matrices or vectors, y (x) is the vector of endogenous 

(exogenous) variables expressed in logs and Dy, Dx is the first difference. 

 This study also employ the impluse responde function in order to shows the 

responsiveness of the variables to the shock. This function can be written as: 

 

 =  +  

 

 Where  is a vector of innovations. 

  Data analysis: to meet the objectives of this study, the analysis of data will cover the 

descriptive statistic, unit root test, cointegration test, and impluse respond.     

 

RESULTS 

 From the result of analysis, the characteristic of the dataset are represented in table 1 

which indicate that most interest rate variables are not normally distributed, test by Jarque-

Bera statistic, except for government bond (GB) return. The movement pattern of each 

interest rate shown by figure 1 indicates the co-movement among these interest rates could be 

possible.             

    

                            Table 1 Descriptive Statistics  

 CPR DR GB LR MMR 

 Mean  2.372396  2.063958  4.040499  6.570469  2.260240 

 Median  2.000000  2.000000  3.905000  6.750000  1.960000 

 Maximum  5.000000  4.750000  6.478146  7.500000  4.950000 

 Minimum  1.250000  0.750000  1.720000  5.500000  0.960000 

 Std. Dev.  1.019762  0.971359  1.008042  0.608844  1.043307 

 Skewness  0.936925  0.929768  0.066978 -0.420374  0.877800 

 Kurtosis  3.113269  3.564927  2.470745  2.028865  3.026041 

 Jarque-Bera  28.19316  30.21615  2.384436  13.19968  24.66250 

 Probability  0.000001  0.000000  0.303547  0.001361  0.000004 

 Sum  455.5000  396.2800  775.7759  1261.530  433.9661 

 Sum Sq. Dev.  198.6237  180.2160  194.0844  70.80206  207.9016 

 Observations  192  192  192  192  192 
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                                                Figure 1 Series of interest rates 

 

        Table 2 Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test (H0: Unit Root)  

 CPR DR GB LR MMR 

At Level: ADF Statistic 

(Prob.) 

-2.466399 

0.1254 

-1.742155 

0.4084 

-2.853029 

0.0530 

-2.741824 

0.0690 

-2.452181 

0.1290 

At 1st diff: ADF 

Statistic 

(Prob.) 

-9.270537 

0.0000 

-7.898558 

0.0000 

-10.08683 

0.0000 

-10.47192 

0.0000 

-5.174916 

0.0000 

  

 The ADF test in table 2 show all interest rates are I(1) which appropriate for further 

long run relationship investigation.  

 The proper number of lags to include in the VECM analysis is 2 lags, based on the 

AIC and SC criteria as showed in table 3.          

 

          Table 3 Lag Order Selection 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 -469.2159 NA   0.000134  5.269066  5.357759  5.305027 

1  482.7340  1840.437  4.50e-09 -5.030378 -4.498218 -4.814610 

2  558.5176  142.3049   2.56e-09*  -5.594640*  -4.619015*  -5.199066* 

3  580.0523  39.24093  2.66e-09 -5.556137 -4.137045 -4.980756 

4  607.8766  49.15630  2.59e-09 -5.587518 -3.724960 -4.832331 

5  623.8716  27.36923  2.88e-09 -5.487462 -3.181438 -4.552469 

6  648.3715  40.56093  2.91e-09 -5.481906 -2.732415 -4.367106 

7  672.2097   38.14107*  2.98e-09 -5.468996 -2.276039 -4.174390 

8  687.0940  22.98795  3.38e-09 -5.356600 -1.720176 -3.882187 
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  By testing for cointegration, the trace test indicates 3 cointegrating equations at 

the 0.05 level as show in table 4. Moreover, the stationary of VAR show by figure 2 also 

confirm the existence of cointegration of interest rate.   

 

   Table 4 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) 

Hypothesized No. of 

CE(s) Eigenvalue 

Trace  

Statistic 

0.05 Critical 

Value Prob.** 

None *  0.205486  103.4836  69.81889  0.0000 

At most 1 *  0.132644  60.00901  47.85613  0.0024 

At most 2 *  0.090640  33.11311  29.79707  0.0200 

At most 3  0.053662  15.15540  15.49471  0.0562 

At most 4 *  0.024721  4.730969  3.841466  0.0296 
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Figure 2 Stationary of VAR 

  

The result of VECM analysis shows by table 5 and 6 reveal the existence of long run and 

short run causality between each interest rate. Refer to table 5, it show the long run causality 

between government bond (GB) and central policy rate (CPR) and between money market 

rate (MMR) and central policy rate (CPR).      
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        Table 5 The long run causality between CPR, DR, GB, LR, and MMR 

 
Variables Normalized 

cointegrating 

coefficients 

standard error t-statistic 

CPR(-1)  1.000000   

DR(-1) -0.004075 0.03553 -0.11470 

GB(-1) -0.064047 0.01258 -5.08922** 

LR(-1) -0.007840 0.03313 -0.23666 

MMR(-1) -0.911234 0.02621 -34.7707** 

C  0.003311   

  

  The interest adjustment mechanism represented by table 6 indicates the significant of 

error correction coefficient (-0.446). This table also show that the deposit rate (DR) 

government bond (GB) and money market rate (MMR) are significantly respond to the central 

policy rate (CPR) change. 

 

  Table 6 Error correction model for CPR, DR, GB, LR, and MMR 

 

Variables Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CointEq1 -0.445507 0.149517 -2.979643* 0.0033 

D(CPR(-1)) -0.038009 0.129889 -0.292626 0.7702 

D(CPR(-2)) -0.212216 0.114154 -1.859036 0.0647 

D(DR(-1)) 0.116885 0.048026 2.433761* 0.0159 

D(DR(-2)) 0.082776 0.048554 1.704835 0.0900 

D(GB(-1)) 0.029796 0.041199 0.723212 0.4705 

D(GB(-2)) 0.091443 0.041685 2.193677* 0.0296 

D(LR(-1)) 0.204158 0.111903 1.824412 0.0698 

D(LR(-2)) -0.189900 0.112427 -1.689096 0.0930 

D(MMR(-1)) 0.593329 0.150517 3.941954* 0.0001 

D(MMR(-2)) 0.235173 0.107893 2.179692* 0.0306 

C 0.002410 0.010285 0.234284 0.8150 

 

 The responds of interest rates to policy rate shown by table 7 and figure 3 indicate 

that policy rate have positive effect on money market rate, deposit rate, and lending rate but 

negatively affect government bond return and its effect is permanence, at least for the period 

of this study.           
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 Table 7 The effect of CPR on various interest rates   

 Period CPR DR GB LR MMR 

 1  0.140828  0.075791  0.067160  0.060424  0.083283 

 2  0.181420  0.136515  0.078317  0.083895  0.160137 

 3  0.215300  0.174227  0.053303  0.111304  0.202203 

 4  0.247674  0.204759  0.031738  0.133603  0.233688 

 5  0.257207  0.222491  0.009572  0.143609  0.257956 

 6  0.262865  0.235181 -0.008697  0.151674  0.269578 

 7  0.266395  0.243773 -0.020902  0.157731  0.277111 

 8  0.266200  0.249556 -0.029884  0.161062  0.281857 

 9  0.265571  0.253368 -0.036696  0.163605  0.284008 

 10  0.264782  0.256030 -0.041471  0.165394  0.285223 

 11  0.263603  0.257751 -0.045005  0.166463  0.285832 

 12  0.262586  0.258890 -0.047594  0.167221  0.285958 

 13  0.261720  0.259645 -0.049421  0.167726  0.285928 

 14  0.260956  0.260129 -0.050732  0.168035  0.285811 

 15  0.260355  0.260439 -0.051665  0.168243  0.285646 
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    Figure 3 The effect of CPR on various interest rates  
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DISCUSSIONS 
 The analysis of the Thai data quite confirms the monetary policy concept relating to 

the interest rate interrelationship in the short run and long run. Although, by looking from 

table 6, the lending rate (LR) is the only rate that does not significantly relate to policy rate at 

5% level, it is related at 10% and if this is the case, LR become relate to policy rate at least in 

short run and thus this discover become support Cordemans, de Sola Perea, & others (2011) 

and George et al., (1999) argument. The relationship between each rates can be explain by 

market signal, risk and cost of capital concept. It is generally accept that when central 

government changing the policy rate, it is sending the signal relate to the economic condition 

to the public whether the economy is expected to be undergrowth or overgrowth. If the 

government increases the policy rate, for example, it is normally signals the inflation situation 

or overgrowth of economy. After this policy rate change, the financial market will change its 

rate along to prevent the miscalculation of financial cost and problem of arbitrage. Since the 

policy rate is the baseline for other rates, when it increase in its level or baseline, other rates 

will normally increase to keep the spread unchanged to prevent lose. Despite the financial 

agents do not adjust the rate themselves, the market mechanism will automatically adjust by 

arbitrage process, assume competitive market condition, according to Sathye (2013), Van 

Leuvensteijn, Sørensen, Bikker, & van Rixtel (2013),Saborowski & Weber (2013), Kelilume 

(2014), and Muhtaseb (2017) argument and thus the effect of policy rate changing on other 

rate will increase or efficiently pass through to the other rates.        

 For the effect size and direction of movement measure by coefficient in table 6, it 

found that there is only some proportion change occur on interest rate which indicate an 

incomplete effect of policy rate on those rates. However when compare the long run and short 

run, in case of money market rate, it found that in the long run policy rate and money market 

rate is much better move together and show larger effect size or more complete in pass 

through rate which support the argument of De Bondt (2002), Ahmad, Aziz, & Rummun 

(2013), and Stanisławska (2015). 

 The permanence and positive effect of policy rate, present by figure 3, discover in 

this study also support Caporale & Gil-Alana (2016) and Hussain & Nahar (2016)‟s study. 

 As the cointegration can be found between central policy rate, government bond 

return, and money market rate and the process of adjustment to central policy rate are also 

found in the short time span for all rates, it should benefit for government agent in designing 

the policy rate to control the direction of other rates for the benefit of economic growth. 

Consider the result of this study, if policy rate increases, for instant, other rates will follow 

then. Therefore when government expect inflation to be occurred, it can signal the market by 

increase policy rate and announce it to the market in the proper time to suppress that inflation 

problem beforehand. In the opposite direction, they may decrease the policy rate to signal 

investment injection and to bring down the market rate to facilitate that investment for the 

benefit of economic growth.             

 

CONCLUSION 

 Recognizing an importance of long term relationship between major interest rates 

that can determine the growth of Thai economy, the cointegration analysis is applied in this 

study. The results of analysis are not significantly deviate from previous studies conducted by 

many scholars. The cointegration between interest rates are found as expect and thus confirm 

the concept underline by monetary policy. Even though, only 3 rates have cointegration, it 
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still found the co-movement between all of these rates in the short run. This discover benefit 

for government agents who responsible for policy rate design in that they can approximate the 

respond direction, time, and size of other rates to policy rate and thus can use these 

information to control the rate at the level that facilitate the growth.                       

 

SIGNIFICANCE 

 Beyond utilizing this study as the source of information for policy decision making, 

investors can gain benefit from this study by using it as the direction for estimate the interest 

rate level according to policy rate in order to adjust their investment strategy. However, this 

study perform under limitation of data and model specification especially limiting to the type 

of interest rate and number of time span that might not large enough to investigate the actual 

relationship between each rate. In addition, the model utilized in this study still exclude 

exogenous forces, thus the validity of this study should be notified. For further study, it might 

extend the model to include other types of rate and other interested variables.           
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A Designment of Atomic Structure with Computer Graphics 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to design atomic structure with computer graphics. 

The population were 2 experts consists of 1. physics 2. animation. Faculty of Education of 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. In this research use the five-level scale 

questionnaire with 20 items with the content validity (IOC) experts from among 3 persons 

of .80-.10 and the reliability of .86. The statistics used to analyze data were mean ( x ) and 

standard deviation (SD.)  

The research findings showed that A Designment of Atomic Structure by computer 

graphics consists of 1. A : Analysis 2. D : Design 3. D : Development 4. I : Implementation 5. 

E : Evaluation By defining shadows, movement, sound, color and shape in accordance with 

the written form to look like the real thing. 

    Keywords: Atom, Computer Graphics 

 

INTRODUCTION 

Computer graphics of scientific visualization tools and application tools for scientists 

and engineers. It is provided a set of tools to create pictures and to interact with them in 

natural ways. It applied many techniques of computer graphics and computer animation 

through a number of full-color presentations as computer animated commercials, 3D computer 

graphics, dynamic and environmental simulations, scientific modeling and visualization, 

physically based modelling, and behavioral, skeletal, dynamics, and particle animation. It 

took in depth at original hardwares and limitations of existing PC graphics adapters contain 

system performance , especially with graphics intensive application programs and user 

interfaces. (Phulsiri Ingtrakul, 2016)   

The current 3-D animation is a medium that has been very popular and play a role in 

industry the media like advertising, media, film and multimedia, 3D animation, and has 

created a new realism and excitement to viewers throughout. It is undeniable that the three-

dimensional animation are important to the media in the three-dimensional animation can 

respond to the imagination of the creators, producers or even the audience. To produce an 

Animation 3D. The creative process has many dimensions Various steps together to write the 

storyline. Character design, sculpture models painted texture as well as three-dimensional and 

animated in 3D animation work, it takes time to production capacity. Only the quality of the 

team. Therefore, the researcher is interested in using by technology of computer to applies of 

a design Atomic structure with Computer Graphics which it a specifically to the purposes of 

learning about atoms is able to determine the three-dimensional movement direction and 

change within it. The expect to be able to use the Atomic structure with Computer Graphics 

will be achievement is higher level. The student able to learn throughout the experience with 

short and linking knowledge versatile and well integrated. 
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RESEARCH OBJECTIVE 

To designment of  atomic structure with computer graphics. 

 

RESEARCH METHODOLOGY 

Population 

The population were 2 experts majors consists of 1. physics 2. animation. 

A model 

The model of A designment of atomic structure with computer graphics using by 

ADDIE Model A: Analysis, D: Design, D: Development, I: Implementation, E: Evaluation 

(Kent L. Gustafson and Robert Maribe Branch, 2002). 

Instruments 

The instrument used for gathering data is the questionnaire for IOC of A designment 

of atomic structure with computer graphics of .85 This questionnaire has the reliability of 

Cronbach‟s Alpha Coefficient is .96. 

Methodology 

Phase 1 : to study a model of designment of atomic structure with computer graphics        

The study atomic structure model by computer graphics. Technical animation include 

a realistic 3D atomic structure. The realistic Atomic structure and created a stripped-down 

form of interest surveys atoms student favorite to development a model of atomic structure. 

 Phase 2 : to development and assessment of research tools, atomic structure with 

computer graphics consist of : 

1. The design of atomic structure as the form of Phase 1 build atomic structure with 

computer graphics for media students about atoms by technical presentations at the 

extraordinary animation was created to provide an expert assessment in various fields 

2. Update on the advice of experts. 

3. In order to create a completely original laboratory sample 

4. Cooperation with the instructor 

5. Orientation of the instructor and students for using  atomic structure with 

computer graphics 

Statistics 

The statistics using for analysis of data were Mean and Standard Deviation. 

 

RESULTS 

The research findings of A designment of atomic structure with computer graphics 

Content is presented as a sequence of steps. And assessment materials, atomic structure with 

computer graphics. The experts are of the opinion as a whole in the most appropriate. The 

average value of 4.63 and a standard deviation of 0.52, the details of the atomic structure 

designed with computer graphics as follow: 
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         Figure 1 Cathode ray tube                          Figure 2 Applied of cathode ray tube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 CRT that is connected to an external electric field. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Portrait of a cathode ray deflected toward the positive terminal  

of an electric field 
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Figure 5 Plum pudding model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Oil drop Experiment 
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Figure 7 The addition of the charge on the oil droplets by X-irradiation  

(X-ray) 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Figure 8 Rutherford's experiment 

 

 

 

          Figure 9  Alpha particles of firing Rutherford 
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Figure 10 The model created for the description of Rutherford 

 

DISCUSSION 

This research study was conducted with atomic structures with computer graphics 

that were created include defining shadows. The movement of sound to color and shape in 

accordance with the draft which look like real. The consistent with revolutionary technology 

contributes to social inclusion dimension of the new technology into the lifestyle, learning and 

professional practice. The evolution of computer technology developed rapidly, resulting in 

the distribution of skills and into the far broader scope and application of computer models in 

all fields, especially in the field of architecture. The computers are used as tools to extend the 

capabilities to communicate ideas and processes in architectural design process. The computer 

technology was used in the architectural design (Computer Aided Architectural Design ,. 

CAAD), not only in drawings must be covered using in the process, including the design, 

construction and management (Schmitt , 1999) using computers for modeling 3D virtual 

reality as a tool used in the design to represent the communication, presentation and 

education. the relationship of body The accompanying physical media to promote awareness, 

learning and decision-making before the actual construction. The main elements of the model 

are actually composed of two parts: the 3D model as a main component. And the environment 

is a natural environment (natural elements) artificial environment (artificial elements) such as 

roads, sidewalks, etc. (Fukuda et al.,2006) to help raise awareness to create an atmosphere as 

close to the real environment. In Education Analysis of Designed in Visualization 

(Visualization), a vision of the design before construction by making computers enables 

modeling realistic shadows and animation (Bhatrakarn, 2003) 
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CONCLUSION 

From the research findings : 

1. A design atomic structure with computer graphics had the systems and complex 

functions to get innovative virtual reality and animation to create awareness on the concrete. It 

requires planning, design professionals with the researchers who designed the graphics for the 

purposes of the research. 

 2. There should be a study of factors that affect the design of the atomic structure 

with computer graphics for the achievement of students. 
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ABSTRACT 

 

  This study was studied. Community Participation in Waste Management Case Study 

of Salaya Old Market Community (Pink Market), Salaya District, Phutthamonthon District 

NakhonPathom The purpose of this study was to investigate the situation of solid waste 

management of the people in the old market of Salaya (pink market), Salaya district, 

Phutthamonthon district, NakhonPathom. And analyze the problem of waste management in 

order to propose appropriate waste management guidelines. That comes from the needs of the 

people. The sample is the people in the pink old market community. The samples of 383 

people were randomly sampled by Taro Yamane method. The data were collected by 

questionnaires and analyzed using frequency, percentage, presentation as the arrangement. 

   Key words: Garbage, Management, Waste Management Situation, Sub-district  

        Administration Organization. 

 

INTRODUCTION 

The National Solid Waste Management Master Plan is a national master plan that sets 

the six-year implementation period from 2016 to 2564. The plan's implementation is concrete. 

There is a need for a mechanism to drive the agency that includes targeting Driving 

directions, Collaboration between agencies sectors and the establishment of guidelines for 

monitoring and evaluation as well as for the relevant agencies sectors to effectively push and 

integrate planned operations. That will achieve the set objectives Mechanism of propulsion 

Ministry of Natural Resources and Environment the Pollution Control Department is the 

agency that drives various measures. Under the master plan, it is about building knowledge 

and understanding about the essence of the national solid waste management master plan.  

Use concrete tools and mechanisms. To drive behavior change, drive local government 

organizations, accelerate the issuance of regulations on solid waste and hazardous waste 

management, apply economics to benefits, supervise and monitor, Operational control, Code 

of Practice and budget allocation. Follow up Provide follow-up evaluation of achievement of 

solid waste management in the province. Local government and related organizations The 

establishment of a committee to monitor and facilitate the national solid waste management 

master plan for an overview of the national solid waste management master plan. To be in line 

with the current situation and government policies and set up a committee to monitor and 

implement the provincial solid waste management master plan to take care at the provincial 

level. To comply with national solid waste management master plan. 
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Wat Pruranawas Community Recruited from Thaweewattana District, Bangkok as a 

model community for waste management and another community affected by Bangkok's 

waste management. Because the community is adjacent to the Mahasawat Canal, the failure of 

Bangkok and Thailand to manage waste in the past is that People do not have the knowledge 

about garbage management and do not participate in giving their opinion on how to use the 

community's waste solutions in the community. 

 

OBJECTIVE  

  To develop a guideline for waste management, focusing on the reduction and 

separation of solid waste collected from different sources and eliminate the classifier by 

processing it. 

  Scope : 

The content of the study on solid waste management behavior of the people in 

WatPruranawas community in waste management was the reduction of waste, reuse and waste 

sorting. 

In terms of time: the researcher studied the behavior of solid waste 

management in the district. WatPruranawas community gathers research data and stores data 

between October 2016and January 2017. 

Process: The researcher studied the process of waste management in the past 

and present to determine the suitability for use in Watpruranawas community area. 

  

The population: The people who living in the community. 

 

CONCEPTS, THEORY AND RELATED RESEARCH  

To study situation of waste management in WatPruranawas community area was 

studied and gathered theories, theories and related research. Covers the following :  

1) Garbage management conditions  

2) Theories and knowledge about waste 

3) Waste Management Situation  

4) Laws and policies for solid waste management  

5) Guidelines and measures for implementation 

6) Management concept  

7) Basic information of the community 

8) Related Research  

9) Educational Framework 

 

METHOD 

To study situation of waste management in the area of community participation in 

waste management is survey research. Samples were 383 people in Wat Pruranawas 

community area, from simple random sampling using the TaroYamane formula. Conducted 

research using questionnaire is a tool to collect data. The study method consists of 

documentary study. It is the study of relevant information from documents such as textbooks, 

articles and documents, Journal from the library includes various agencies, Information from 

the internet, including field research and field observation.  The questionnaire contains 

personal information of the respondents. It was Contains gender, age, education, occupation, 

residence period Stay in the revenue community. Number of household, member Residential 
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style, Information perception about solid waste management and Information resources on 

waste management. The respondent answered by the fact. The questionnaire about waste 

management knowledge of people in Nonsumboon district was composed of the reduction of 

waste incineration, the reuse of wastes separation to assess people's knowledge and solid 

waste management behavior. The questionnaire with the criteria for scoring the waste 

management behavior of the people and the checklist on the waste management behavior of 

the people in ThawiWatthana included the reduction of waste incineration, on the reuse, 

Waste sorting to assess public waste management behavior toward the question based on 

conceptual framework Data Find Frequency and Percentage Descriptions Descriptive Table 

Statistical Data.  

 

RESULTS 

1. The general data of the sex samples showed that the majority of the samples were 

male; 36-45 years old have Lower than undergraduate, have a private business career, have 

lived in the community for more than 5 years and earn 30,001 or more per month. There are 

4-6 family members living in rural communities. Information on solid waste management has 

been received and received the least waste management information from ThawiWatthana. 

the amount of household waste is 1 - 5 kg per day. 

2. In terms of knowledge and behavior in waste management, it was found that the 

samples had less knowledge about waste management, Managing waste in large numbers in 

each area.  

Knowledge about waste: Most of the samples did not know how to sort waste and 

knew about waste. 

Reduction of waste: Most of the respondents were knowledgeable that they should not 

buy unnecessary waste products to cooperate in reducing waste and opt for plastic bags. 

On the reuse: Most of the samples have knowledge. Most of them have recycled 

behaviors that ask about garbage removal. By the way, most of the methods used to embed 5 

types of waste, the second method of selling the amount of 3 types of garbage and methods of 

embedding and reuse of 2 types. 

Waste sorting Most of the samples did not have much knowledge and understanding 

on waste sorting. The people sort out 5 types of solid waste and not waste 7 sorts of waste. 

The waste management process: Most of the samples have Mostly, there is a need for 

more garbage trucks and separate collection of garbage, as well as training in waste 

management. 

3. Problems and Suggestions for Solid Waste Management in WatPruranawas 

community. The sample found that the respondents did not pay attention to the management 

of the people in WatPruranawas community. It was concerning problems and suggestions on 

waste disposal, the results of the questionnaires were collected from the problems and 

suggestions of the waste management. The management is not good as it should be lack of 

attention from staff responsible, Lack of advice on the management of waste. Suggestions 

from people, they suggested that garbage trucks should be added and training in waste 

separation should have a clear garbage collection schedule and that the frequency of waste 

collection should be increased. Garbage is an increasing problem of garbage collection not 

being exhausted every day. The problem of adding garbage from the households of the people 

from the questionnaire is that people are not interested in waste management. The duties of 

the Thawiwattana Provincial Administrative Organization Most of the people have solid 
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waste management. There is a need for the Thawiwattana administration to increase garbage 

trucks and increase the frequency of garbage collection. In fact, the problem of solid waste 

must be solved by the people themselves, the public must reduce the waste and separate the 

waste to use and must know how to properly dispose of waste. 

 

CONCLUSION 

Based on the study results. There are important issues to be discussed : 

1. On the reduction of solid waste, it was found that the waste disposal behavior of the 

people in the community administration organization, WatPruranawas community. In general, 

the majority of questioned people commented on the reduction of solid waste. This may be 

because the waste in the WatPruranawas community there is still plenty of room to eliminate 

the need to collaborate to reduce waste in the use of plastic bags, or to purchase non-

recyclable products to help with the waste. It will help to reduce the amount of waste, the 

community environment will be better. 

2. The separation of garbage showed that the people had no knowledge and 

understanding of waste separation. The people sort out 5 types of solid waste and not waste 7 

sorts of waste. This may be because the public still does not see the importance of sorting 

garbage, which is wet, it should have a container not to be contaminated. Smelly rot Wet and 

dry garbage this will make the garbage disposal easier, faster and more secure. 

3. On the reuse: the knowledge and understanding of waste disposal behavior of the 

people WatPruranawas community. Most of them have an understanding of recyclability. 

Most of them use 5 methods of embedding; the second is garbage, 3 types of garbage, and the 

method of burial. Reuse of two types of waste. This may be because the public wants to 

reduce the amount of waste that is large and not useful to them. The public is focused on 

removing waste paper or recycled paper. Bring recyclable plastic bags to help reduce waste 

and get more out of it. It's a good idea to learn how to properly dispose of garbage as a model 

for young people. Make a conscious choice to reduce the amount of waste communities, 

especially the youth, will instead stimulate parents to take good conscience to help.  Also, 

there is a proposal to add a garbage truck with a clear garbage collection schedule. It should 

increase the frequency of garbage collection and should have a recycling center to collect 

waste for sale. 

In summary, it can be concluded that the people in WatPruranawas community There 

is knowledge and understanding of waste sorting, which is not consistent with the study of 

Poyum Rujirutworawong (2000) and Pacharawan Sriwalai (1999) found that people do not 

have the knowledge to separate the waste from the analysis of the problem state of the 

garbage before the study by analysis of the observation of the general condition.  By 

analyzing the general observation from the data reported by the Thawiwattana Administrative 

Authority, the problem of garbage with residue from storage has increased steadily, even in 

the WatPruranawas community will increase the number of trips in the collection of garbage 

from one day to two times a day, the problem of garbage dump people in the tank to the 

public, lack of awareness of cleanliness. The problem of people does not know the 

information of the Thawiwattana Provincial Administrative Organization in solving the 

problem of solid waste. The problem of garbage collection in Thawiwattana Regional 

Administrative Organization was delayed. It was found that there was an average storage 

every 14 days. From the data analysis, the garbage disposal method has been divided into five 

methods of waste disposal: burning, buried, modified, recycled and sold. There are only 5 
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types of waste to be disposed of before disposing of garbage from 12 wastes. The problem of 

non-recognition of garbage management policy in Thawiwattana Administration Organization 

Due to the lack of public relations, people are of the opinion that solving solid waste problem 

is the responsibility of Thawiwattana Provincial Administrative Organization. More than the 

people help each other because it is a duty and is already ready. This is a problem that people 

do not understand in order to solve common garbage problem. The data from the data analysis 

is that the public does not properly dispose of waste. People do not know the policy of 

garbage disposal. The majority of respondents commented that the information should be 

publicized to the public, constantly updated policy information, knowledge about how to get 

rid of waste properly and how to create a good consciousness. The in-depth information from 

the in-depth inquiries has raised the issue of garbage residue. Garbage collection is not 

exhausted every day. The problem of public cooperation and there are solutions to the 

problem. Allow people to reduce the amount of garbage that can be extracted, Educate the 

right way to get rid of junk, increased public awareness of policy.  Therefore, it can be seen 

that the problematic situation is derived from data of the Thawiwattana Provincial 

Administrative Organization. Problem from questionnaire, Problems from group seminars, the 

problem of the query is consistent with the problem. The problem of lack of public relations, 

problem solving in the District Administration Organization, the problem of lack of 

knowledge about proper waste disposal methods, the observation during the survey showed 

that people do not have Utilizing waste to dispose of garbage in the trash.  From the inquiry, it 

was found that people understand that. The waste disposal function is the responsibility of the 

Thawiwattana Provincial Administrative Organization because people do not see the 

importance of helping to solve the problem of garbage and do not understand why people 

have to participate in solving the problem of community solid waste.This can be explained by 

the consistent research conducted with the public participation manual on community waste 

management. The Department of Environmental Quality Promotion (2001) states that people 

do not feel part of their ownership, so they do not want to get involved and lack of 

understanding of the importance of participation. The problem of community solid waste 

from this study, It is in line with the research conducted by Amprom Lemesen (1996), Payom 

Rujiratworawong (2000) and Phacharawan Sriwalai (1999). The problem of community solid 

waste is due to the lack of waste separation policy and management policy. People have no 

behavior to separate waste and reduce waste. 

Lack of publicity: They do not know how to properly dispose of garbage, the lack of 

good conscience to help solve problems. Inconsistent waste management policy is consistent 

with the Department of Environmental Quality Promotion (2001). The research has been very 

successful because all government agencies, headman, village headman, community leaders, 

all sections. Religious organization, they have been involved in activities willingly and 

cooperated very well. 

Lack of publicity: They do not know how to properly dispose of garbage, the lack of 

good conscience to help solve problems. Inconsistent waste management policy is consistent 

with the Department of Environmental Quality Promotion (2001). The research has been very 

successful because all government agencies, headman, village headman, community leaders, 

all sections. Religious organization, they have been involved in activities willingly and 

cooperated very well. 
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SUGGESTION 

Policy recommendations : 

1) Waste management information should be managed: The right knowledge about 

solid waste, Knowledge of waste separation, recycling, utilization of waste, Publish a journal 

to educate people on a regular basis at least twice a month so that people get the knowledge 

they need to properly dispose of it. Should provide data center services to the people assigned 

by the authorities directly responsible. 

2) Should promote public administration and activities. Let the public know all the 

processes. Understand, build, recognize, recognize people in the project to solve the problem 

of solid waste to know serious problem solving community waste. There should also be clear 

and continuous policy for solid waste management. 

3) Thaveewattana department should focus on the public participation process in solid 

waste management in the community from the problematic search process, Find out the cause 

of the problem and Solution Participation in planning Participate in evaluation activities 

because it will make people aware of the importance of participation, A good conscience to 

help the community. Citizens will feel good about their government support, and if they find 

people to participate in the project, the greater the achievement of the objectives, the more 

successful the engagement process will be. Implementation of community solid waste 

problem solving project It educates the public on how to properly dispose of waste and brings 

the knowledge that goes into continued activity. 

4) Thaweewattana should be managed to save budget. There is a clear schedule for 

garbage collection and increased frequency of garbage collection to alleviate stink. The 

amount of garbage that accumulates according to the needs of people in the area is it better to 

add a garbage truck in Salaya area but from the needs of people in Nonsomboon and this 

process. The researcher thinks that it is a waste management at the end of the incident. The 

best remedy for solid waste comes from the source of the waste by reducing non-

biodegradable waste. And it should create a good public consciousness to help keep the 

garbage out. 
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Cryptocoryne wendtii from Shoot Tip Culture 
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ABSTRACT  

 

 An efficient micropropagation protocol via adventitious shoot proliferation was 

established for Cryptocoryne wendtii using shoot tip explants, highly valued as aquarium 

plants. The shoot tips were surface sterilized using 8% Clorox® (5.25% sodium hypochlorite, 

NaOCl) for 15 minutes followed by rinsing three times with sterile distilled water. They were 

again surface sterilized for another 4% Clorox® (5.25% sodium hypochlorite, NaOCl) for 5 

minutes. All shoot tip explants were cultured on Murashige and Skoog, 1962 (MS) medium 

supplemented with 0, 0.5, 1, 1.5 or 2 mg/l α-naphthaleneacetic acid (NAA) for multiple shoot 

regeneration. Presence of NAA in the medium significantly increased the shoot number. MS 

medium supplemented with 1 mg/l NAA was significantly different compared to other 

treatments, with the highest number of 3.8 shoots per explant and shoot formation at 100 %. 

In this medium, the regenerated shoots developed an average of 15.60 leaves per shoot, an 

average leaf length of 23.85 mm, an average leaf width of 5.45 mm and root formation at 

100 % after 90 days of culture. Rooting in all regenerated shoots was promoted on MS 

medium supplemented with 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/l NAA. Rooted plantlets were 

subsequently hardened, acclimatized and successfully established in field with 100 % survival 

rate. Acclimatized plantlets of C. wendtii were vigorously growing without any symptoms of 

diseases even after 30 days of acclimatization. 

  Key words: Micropropagation, Cryptocoryne wendtii, Aquatic Plant  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * (Program in Biology, Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University,  

Nakhon Si Thammarat, 80280, Thailand) 

 ** (Faculty of Science and Technology, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University, Nakhon Si Thammarat, 

80280, Thailand) 

*** (Department of Technology and Industries, Faculty of Science and Technology, Prince of Songkla 

University, Pattani, 94000, Thailand) 

**** (Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University, Rama VI Road, Phayathai, 

Bangkok  10400, Thailand) 



 
บทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1                                           “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 
      The 1st National and International Conference                                       on  “Education for Sustainable Locality Development 2017” 

 

~ 559 ~ 
 

 

                                                                     

The Graduate School, Bansomdejchaopraya Rajabhat University  

 

 

INTRODUCTION 

 Aquatic plants are grown in aquaria for their beauty and to maintain the quality of 

water. High demand for aquatic plants mainly from the developed countries has created an 

aquatic plant industry in both developed and developing countries. This industry requires a 

continuous supply of high quality plants on a large scale. It is necessary to prevent wild 

collection and conserve aquatic eco-systems and develop mass propagation technique for 

aquatic plants for the export market.  

 The Cryptocoryne (water trumpet) is an important genus of the family Araceae, 

comprising about 50-60 species of aquatic monocot plants. Most of the Cryptocoryne species 

are native to Southeast Asia and grow in either submerged or emerged state (Windelov, 1987) 

and they are popular aquarium plants (Rataj and Horeman, 1977). Cryptocoryne wendtii is 

important amphibious species with a wide range of foliage colors (green to brown) and have 

high market demand. Natural propagation of aquatic species is limited due to the production 

of small number of plants with a long cultivation period, disease and requirement of large 

space for propagation (Sulaiman, 2004). In vitro propagation, the most efficient and cost 

effective method of propagating large number of clonal offspring, is the most appropriate 

technology for mass production to make the industry sustainable. 

  

RESEARCH OBJECTIVES 
 The objective of the present study is to establish an efficient micropropagation 

protocol for the production of C. wendtii plantlets. 

 

METHODOLOGY 

 Plant materials 

 Young plantlets of C. wendtii were obtained from the Aquatic Plant Center Co., Ltd., 

Thailand. Shoot tips were excised from the mother plants and were washed thoroughly under 

running tap water. The shoot tips were surface sterilized using 8% Clorox® (5.25% sodium 

hypochlorite, NaOCl) for 15 minutes followed by rinsing three times with sterile distilled 

water. They were again surface sterilized for another 4% Clorox® (5.25% sodium 

hypochlorite, NaOCl) and 2-3 drops of Tween 20 per 100 ml solution for 5 minutes. The 

treated plantlets were washed three times with sterile distilled water to remove traces of 

disinfectant. The surface-sterilized shoot tips (1 cm) were inoculated into bottles containing 

Murashige and Skoog, 1962 (MS) medium for 1 week. 

 Culture conditions 

 All culture media were supplemented with 3% sucrose and 0.76% agar. The pH of the 

media was adjusted to 5.7 with 1 N KOH or 1 N HCl prior to autoclaving at 1.05 kg/cm
2
, 

121°C for 15 minutes. All cultures were maintained at 25±2°C air temperatures under a 16 h 

photoperiod with light supplied by cool-white fluorescent lamps at an intensity of 10 µmol m
-

2
 s

-1
 photosynthetic photon flux density (PPFD). Plant materials were stored in glass-capped 

culture jars (115 ml capacity) each containing 25 ml of medium.   

 Influences of NAA on shoot multiplication 

 To test the effect of NAA (α-naphthaleneacetic acid) on the formation of multiple 

shoots, the shoot tip explants were cultured on MS medium supplemented with 0, 0.5, 1, 1.5 

or 2 mg/l NAA. The percentage of shooting, number of shoots per explant, number of leaves, 

leaf length (mm), leaf width (mm) and the percentage of root formation were scored and 

compared statistically after 90 days of culture. 
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 Greenhouse Acclimatization 

 After 90 days of culture, in vitro rooted plantlets of C. wendtii were taken out from 

culture bottles and rinsed thoroughly with tap water to remove residual nutrients and agar 

from the plant body. The plantlets were then transplanted into plastic pots containing a 

mixture of organic soil and sand (1:1) overlaid with tap water under greenhouse conditions. 

The plantlets were grown in the greenhouse with 80-90% relative humidity and about 12 h 

photoperiod, 300-400 µmol m
-2

 s
-1

 photosynthetic photon flux density (PPFD) (shaded 

sunlight) and 28±1°C to 24±1°C day/night temperature. The percentage of plantlet survival 

was recorded 30 days of acclimatization.   

 Experimental design and statistical analysis 

 Experiments were performed in a complete randomized design (CRD). The data were 

analyzed by ANOVA using SPSS (version-17) and the mean values were compared using 

Duncan‟s multiple range test at a 5% probability level. 

 

RESULTS 

 Influences of NAA on shoot multiplication 

 After 90 days of culture, shoot tip explants cultured on MS medium with various 

concentrations of NAA developed multiple shoots (Table 1). NAA supplements resulted in 

different morphogenetic responses in terms of percentage of shooting, number of shoots per 

explant, number of leaves, leaf length (mm), leaf width (mm) and percentage of root 

formation (Figure 1A-E). After 90 days of culture, there was no callus formation in all shoot 

tip explants cultured on MS medium (Table 1). 

 When NAA was used alone at various concentrations (0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg/l) on 

the shoot formation, multiple shoots of C. wendtii can be induced from shoot tip segments 

cultured on MS medium supplemented with 1.0 mg/l NAA and significantly different from 

other treatments, with the highest number of 3.8 shoots per explant and shoot formation at 

100 %. This culture medium was found to be the best for induction of multiple shoots. The 

regenerated shoots developed an average of 15.60 leaves per shoot, an average leaf length of 

23.85 mm, an average leaf width of 5.45 mm and root formation at 100 % after 90 days of 

culture (Table 1 and Figure 1C). The leaves of the adventitious shoots were healthy with 

green to brown color and did not show any sign of vitrification. 

 The number of shoots increased with increasing concentration of NAA up to an 

optimal level of 1.0 mg/l in medium and the number of shoots decreased at NAA 

concentrations higher than 1.0 mg/l (Table 1). Further increase in concentration of NAA (2.0 

mg/l) decreased the percentage of shooting (60 %), number of shoots per explant (1.60 

shoots), number of leaves (5.70 leaves), leaf length (17.09 mm) and leaf width (4.58 mm) 

(Table 1 and Figure 1E). These findings demonstrated that 1.0 mg/l NAA was efficient for 

shoot multiplication (Table 1). The lowest mean number of shoots multiplied per single shoot 

tip explant (1.5 shoots) developed in the absence of growth regulators (Figure 1A).  

 Roots were observed in 100 % of shoots on MS medium supplemented with NAA at 

different concentrations (0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg/l) after 90 days of implantation (Table 1). 

 Greenhouse Acclimatization 

 After successful production of sufficient roots, the plantlets were gently taken out 

from medium and washed carefully in tap water to remove the adhering agar-agar with plant 

tissue. The plantlets were then transplanted into plastic pots containing a mixture of organic 

soil and sand (1:1) overlaid with tap water under greenhouse conditions. After 30 days of 
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acclimatization, the survival rate of C. wendtii was 100%, and reached a height of range of 9-

12 cm. Acclimatized plantlets of C. wendtii did not show any morphological abnormality 

when compared to their donor mother plants. Acclimatized plantlets of C. wendtii were 

vigorously growing without any symptoms of diseases even after 30 days of acclimatization 

(Figure 2A, B).  
 

Table 1 Effects of different concentrations of NAA on shoots leaves and root regeneration of 

C. wendtii after  being culture for 90 days. 

 
NAA 

(mg/l) 

Shooting                     

(%) 

 

No. shoots               

per explant 

(mean±SE) 

No. leaves 

 

(mean±SE) 

Leaf length 

(mm) 

(mean±SE) 

Leaf width 

(mm) 

(mean±SE) 

Rooting  

(%) 

 

0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

30.00
e
 

90.00
b
 

100.00
a
 

88.89
c
 

60.00
d
 

1.50±0.34
e
 

3.40±0.50
b
 

3.80±0.64
a
 

3.22±0.12
c
 

1.60±0.16
d
 

8.20±0.80
d
 

15.50±4.02
b
 

15.60±2.61
a
 

11.22±0.81
c
 

5.70±0.91
e
 

21.04±0.72
b 
 

19.54±0.56
c
 

23.85±0.65
a
 

20.66±0.98
bc

 

17.09±1.13
d
 

5.98±0.19
a
 

4.32±0.16
d
 

5.45±0.18
a
 

5.16±0.27
b
 

4.58±0.31
c
 

100.00
a
 

100.00
a
 

100.00
a
 

100.00
a
 

100.00
a
 

 

Similar letters within columns mean no significant difference at P ≤ 0.05 by DMRT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 In vitro propagation of Cryptocoryne wendtii; (A, B, C, D, E) Multiple shoots 

formation from a single shoot tip explant after 90 days cultured on agar-gelled MS 

medium  supplemented with 0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mg/l NAA (Scale bar=1 cm). 

C D 
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Figure 2 Acclimatized plantlets of C. wendtii; (A, B) successful establishment of rooted 

plants in aquariums after 30 days of transfer in greenhouse (Scale bar=1 cm). 

 
DISCUSSIONS 

 The results of this study indicated that plant growth regulator supplementation is 

essential for the micropropagation of C. wendtii. This species had highest shoot proliferation 

in the 1.0 mg/l NAA. The effect of plant growth regulators in shoot multiplication has been 

reported for other Cryptocoryne species as well as other water plant species. The presence of 

NAA alone in the medium appeared to be optimal for shoot induction. This may suggest that 

bud formation required auxin. This is probably due to the difference endogenous levels of 

plant growth regulators in this plant or to a difference in sensitivity (Trewawas and Cleland, 

1983). It can be inferred from the above results that shoot multiplication of C. wendtii was 

easily achieved for 1.0 mg/l NAA treatments and this suggests that C. wendtii is amenable to 

in vitro propagation. Koch and Durako (2005) have reported that NAA addition to the 

medium has resulted in increased leaf and intermodal lengths of submerged angiosperm 

Ruppia maritima. Stanly et al. (2011) reported that presence of 0.5 mg/l BA and 0.2 mg/l IBA 

in the medium effectively increased the number of regenerated shoots of Cryptocoryne 

wendtii an popular aquarium plant. 

 Regenerated shoots obtained from the shoot induction media produce roots. The root 

system of plantlets grown in all medium was also well-developed. The use of NAA in 

enhancing the root formation has also been observed in Celastrus paniculatus (Lal et al, 

2010); Kinnow (Sharma et al, 2012) and Hippeastrum johnsonii (Zakizadeh et al, 2013). 

These reasons may have resulted in a higher survival. 

 After 30 days of acclimatization, the survival rate of C. wendtii was 100%, and 

reached a height of 9-12 cm. Acclimatized plantlets of C. wendtii did not show any 

morphological abnormality when compared to their donor mother plants. Successful 

acclimatization and field transfer of the in vitro regenerated plantlets have also been reported 

in Cryptocoryne wendtii and Cryptocoryne becketti (Stanly et al. 2011); Cryptocoryne 

beckettii and Cryptocoryne bognerii (Herath et al. 2008); Cryptocoryne wendtii and 

Echinodorus cordifolius (Dissanayake et al. 2007); Anubias barterii Var. Nana (George et al. 

2015); Aglaonema „Lady Valentine‟ (Fang et al. 2013); Anubias barterii Var. Nana 

(Kanchanapoom et al. 2012) 
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CONCLUSIONS 

 In conclusion, a system to regenerate C. wendtii through multiple shoots from shoot 

tip of seedling was established for the first time. Shoot tip appeared to be a potentially 

suitable explant for micropropagation thus made it well- suited for large scale commercial 

propagation.  

 The present study is the first report to show that multiple shoots of C. wendtii can be 

induced from shoot tip segments on MS medium supplemented with 1.0 mg/l NAA was 

significantly different compared to other treatments, with the highest number of 3.8 shoots per 

explant and shoot formation at 100 %. In this medium, the regenerated shoots developed an 

average of 15.60 leaves per shoot, an average leaf length of 23.85 mm, an average leaf width 

of 5.45 mm and root formation at 100 % after 90 days culture. After 30 days of 

acclimatization, the survival rate of C. wendtii was 100 %, and reached a height of range of 9-

12 cm. In vitro-derived plants did not display any phenotypic variation during subsequent 

vegetative development.  

 

SIGNIFICANCE 

 The present in vitro propagation protocol could be applied for the conservation and 

mass multiplication of Cryptocoryne species.  
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A Study of Problems in the Car Seat Bracket Manufacturing 

Process By Using 3-D Model 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this research is to study problems and propose solutions with respect 

to cold-forming of car seat brackets to minimize production losses, and develop a three-

dimension manufacturing model using analyzing and designing applications. Dies would be 

designed by using three-dimension modeling application before forming of cyclical 

workpieces, where their diameter is 20 mm and their length is 148 mm, and then perform an 

analysis of strength measurement index such as tension, shear force, and compressive, and 

also mechanical behaviors of metal for forming of car sear brackets that composed of 

SCM435 metal. The components of said metal are C=0.37%, Mn =0.80%, Si=0.26%, 

P=0.010%, S= 0.004%, Al=0.008%, Cr =0.83, Mo=0.15 and Fe=0.35%) The research yields a 

three-dimensional model for car seat brackets. The maximum strength index of workpieces in 

743.86 N/mm
2
 where Tension = 385 N/mm

2
, Shear Force = 800 N/mm

2
, and Compressive = 

205 N/mm
2
, Mechanical Behaviors of Metal = 637 N/mm

2 
and force applied in the cold 

forming of the workpiece = 408 N/mm
2
. Information of three-dimensional modeling and 

analysis of workpieces is subsequently used for forming by the 500-ton HIPRESS CN1-200L 

machine. However, the machine was broken and thus unable to perform a forming process 

since the components of SCM435 are able to withstand the machine‟s compressive forces. 

Therefore, this machine is not suitable for forming metals that are composed of SCM435. The 

appropriate cold-forming process and the development of dies to suit car seat brackets that are 

composed of SCM435 metal should be subsequently done. 

 

1. Introduction  

 The production of parts and products from stainless steel is currently play an 

increasing role in our daily lives, especially the production of household goods, food 

processing, furniture, decorative equipment, and medical devices for example. The production 

of those equipments is using metal forming processing, where properties and formability of 

stainless steel along with forming machine, dies, and lubricants are important characteristics 

of stainless steel forming. The problems of forming SCM440 metal to desirable shapes and 

depths are wrinkling, necking, and fracturing; these problems create loss of time and 

manufacturing costs. The current remediation process in the current manufacturing industry is 

to try configuring equipments and dies until desirable workpieces are achieve according to 

predefined criteria. Forming-limit Diagram (FLD) is employed to evaluate production 

problems caused by metal forming. This diagram contains the Forming-limit Curve (FLC) 

which is a relationship between Major Strain (1ε) and Minor Strain (2ε), as it is a problem 

evaluation tool by using Elastic Theory, Plasticity Theory, Yield Criteria, Hill‟s Plastic 

Anisotropy (1984), and Strain Hardening to see if any variable possesses desirable forming 
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ability; this also applies calculation formula and analyzes new metal forming process to be 

used with SCM440 metal, strain analysis by using element models and machine simulation to 

increase efficiency of cold-forming process.  

This research applies the Finite Element Analysis (FEA) computer application. The 

fundamental Finite Element application is used three times to simulate all production forming 

problems that should occur with SCM440 metal, which is a metal used in various forming 

industry such as car seat bracket production. Finite Element is applied to find optimal forming 

conditions and material behaviors during cold-forming process. 

 

2. Development of Finite Element Model for Car Seat Brackets 

 The workpieces under this study are car seat brackets as displayed in Figure 1. These 

workpieces were manufactured at the factory and causing damage to several damages to 

machine components such as bearings; also dies and workpieces were not similar to the 

requirements. 

 

Figure 1: Finished pieces of SCM435 metal 

 

2.1 Shape of dies and initial size of workpieces 

Figure 2 presents the set of dies used in the modeling. These dies are cavities dies and 

their characteristics such as slope (α), fin width and fin thickness (s) are presented in Figure 3. 

The assumption of variables in the simulation follows current solutions, where 1α° = 45mm 

2α° = 90mm and s = 2mm. The initial workpiece is a car seat bracket, its diameter is 20 mm 

and its length is 148 mm, the set of dies are made of SKD61 equipment. In the simulation, all 

dies are assumed to be rigid body since dies are minimally distorted comparing with 

workpieces. The dies are made of S45C Carbon and their characteristics are listed in Figure 3 

and Figure 6. The physical characteristics of SCM435 metal is T = 900°C 1200°C. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: The set of 500-ton dies used for metal forming in this project 
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Figure 3: Characteristic of dies 
 

2.2 Bounding and Touching Criteria, Production Status 

Dies on the lower-end are situated statically and dies on the upper end are moving 

down by using Crank Press (with Crank Radius 140 mm, Rod Length 1000 mm and 

Revolution 1.5 rotations per second) to transfer forces back to dies on the upper end. The flow 

behavior of metal is time dependent. The frictional coefficient between a workpiece and dies 

is 0.3. The initial temperature of a car seat bracket is 0°C. The Anisothermal condition is 

assumed since heat would be generated during the forming process. 
 

3. Theories 

      3.1 Finite Element Model 

      3.1.1 Workpiece used in the Research 

      The workpiece used in the study of cold forming process is SCM435 metal. The 

dimension and shape are displayed in Figure 1. The workpiece is made of hardened stainless 

steel and forming must be repeated three times before drilling and subsequently fitting with 

the car seat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figure 4: The size of workpiece before forming    Figure 5: The size of workpiece after forming 

 

3.2 Analysis of Mechanical Behavior of Metal 

For elasticity, objects would transform when forces are applied hence they would 

restore to original shapes in absence of such forces. However, if excessive forces are applied 

with objects beyond the Yield Point then objects would not restore to original shapes in 
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absence of such forces. The important mechanical characteristic that affects metal forming is 

a True Stress-Strain Relation. If the Power Law is applied then the Strength Coefficient (K) 

and Strain Hardening Exponent (n) must be computed where n is an indicator of forming 

ability as the higher the value the better the forming. For the Planar nisotropy value, the 

important value is R-value or Plastic Strain Ratio which can be computed from the ratio of 

width strain and thick strain. R is the ability of shrinkage resistance over the thickness. Since 

the metal is rolled, so internal particles are located upon the rolled direction which affects the 

shrinkage ability. Therefore, the computation of R must be done in at least 3 directions 

namely the R-value following rolled direction, the R-value at 45 degrees of the rolled 

direction, and the R-value perpendicular to the rolled direction. If the values of R different 

largely, then the edge of workpiece after forming would become vary in length or earing. 
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3.2.1 Elastic Theory 

 Extension is observed when tensions are applied to the objects. The extension can be 

segregated into two types which are the temporary transformation during elasticity or the 

permanent transformation during plasticity as indicated in Figure 6. 

 
Figure 6: Behaviors of Object Transformation 

 

 

 
 

Figure 7: Components of SCM 345 metal 
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Figure 8: Mechanical Characteristics of SCM 345 metal 

 

Properties of the object under diagnosis are described in a Flow Curve or a 

relationship between True Stress and True Strain Curve as indicated in Figure 6. The curve is 

either linearity or non-linearity, and it is employed in the calculation to improve the precision 

of prediction. In the finite element analysis, the model‟s object shall be isotropy which is 

different from actual property of the object since its crystals are not orderly aligned in all 

directions (anisotropy). The relationship between True Stress and True Strain of the object 

can be found by performing Uni-Axial Tension Test or Compression Test. For Uni-Axial 

Tension Test, rounded surface or squared surface objects would be subjected to force (F) by 

pulling or compressing and their speed would be controlled to ensure constant transformation 

through the axis then measure force and transformation progress of the objects. The result can 

be used to obtain mechanical behaviors of the test objects. Internal stress can be found by 

dividing external force (Fi) for each test period by initial surface area of the workpiece. 

 

Given Fi as a tension or load, A0 is an initial surface area of the workpiece and σ is an average 

stress or an Engineering Stress which is perpendicular to A0. Engineering Strain can be 

computed by dividing length changed with initial length of the workpiece then divided by 

initial surface area of the workpiece. 

 

 
Given Fi as a tension or load, A0 is an initial surface area of the workpiece and σ is an average 

stress or an Engineering Stress which is perpendicular to A0. Engineering Strain can be 

computed by dividing length changed with initial length of the workpiece. 

 
ΔL is length changed, L0 is initial length of workpiece, Li is length at particular time, and ε is 

an average strain which is an Engineering Strain with the same direction with Force (F). The 

relationship between strain and stress from the calculation by using surface and initial length 

of the workpiece can be plotted as an Engineering Stress-Strain Curve. In the actual test, the 

length of the workpiece would change continuously while the stress level surpasses the Yield 

Point creating necking and fracturing eventually. The relationship between stress and strain is 

able to compute using surface area and length changed during each interval which is call the 
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Flow Curve or True Stress-True Strain Curve. This indicates object behaviors during 

permanent transformation. Given σ as true stress and ε as true strain: 

 

 
 

Ai is any surface area, A0 is initial surface area, σ is average stress, Fi is force applied to the 

workpiece, ε can be computed by considering any additional length by an integration of any 

dLi length. 

 
Volume of the workpiece before and after metal forming will be changed minimally so it is 

assumed that volume of the workpiece remains constant throughout metal forming. 

 
 

 

 

Therefore, true stress and true strain given that volume of the workpiece before and after 

forming is constant. 

 

 

 

 

 

3.3 Strain Hardening 

Strain hardening occurs with durable metal that is used in cold forming. There would 

be an accumulate strain in the workpiece when it has been applied force beyond Yield Point, 

so more excessive force is required to transform the workpiece. The analysis of Elastic-Plastic 

shape displays strain hardening behaviors of the workpiece. The relationship between stress 

and strain during the temporary transformation is linear. The increment of force creates more 

strain proportionately according to Hook‟s Law. 

 

 
 

σ = Hardening index 

 E = Modulus of the elasticity 

 ε = Strain index 

Mechanical properties of the workpiece under this analysis follow Power Law 

 
 σ = Hardening index 

 K = Force resistant coefficient 

 n = A power number of strain hardening 
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3.4 Three-Dimensional Modeling 

 Computer applications are employed to the modeling of cold forming. The modeling 

is constructed only one fourth of actual size to save computation time according to Figure 11. 

The initial workpiece is a cylinder with 20 mm diameter and 148 mm length. The workpiece 

is defined as a deformable body by using 43,687 elements as mesh in the Four-node 

Tetrahedron Element at 0°C. The modeling would not consider effect from temperature 

change since it is not materially impact the workpiece. Properties of the workpiece during its 

plasticity follow the first equation as curve fitting yields the following constants; K = 207.348 

and n = 0.03837 therefore  = 408 and ε = 0.00637. Top dies and bottom dies are rigid body, 

the speed of top dies is 55 mm/s, the minimum distance during forming is 30 mm, and a car 

seat bracket is assumed to touch the dies. The deformation of a car seat bracket is a large 

deformation; therefore elements are massively deformed so the adaptive remeshing technique 

is used to manage the elements. The modification is made when elements massively deformed 

and their properties will be reduced integration to reduce volumetric locking problem. 

 
Figure 11: Modeling of Cold Forming 

 

4. Analysis Result 

The analysis result shows each stress level according to color layers (Von Mises 

Stress) when the workpiece and dies were smashed at 30 mm, the maximum stress level is 

408 MPa which occurred inside the workpiece. The model takes 23,984 seconds to analyze 

the result. The stress occurred in the workpiece according to time during the forming process 

displays in Figure 12. 

 

 
 

Figure 12: Element Modeling for Cold Forming 
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4.1 Test of Metal Forming Using Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13: A 500-ton mechanical press used in the test 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Conclusion 

From the modeling of Finite Element Analysis and comparing the dimensions from 

actual workpiece using a non-linear static analysis at the constant forming speed of 30 mm/s 

in an isothermal condition, we have found that the projection of workpiece from Finite 

Element Analysis is similar to actual workpiece. Therefore, this research could be a baseline 

for the development of forming model that could analyze the transformation of car seat 

brackets, stress and strain, and defects from forming process to design appropriate dies and 

initial workpiece in order to achieve desirable dimensions, shapes, and details at each position 

according to the requirements. 
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Figure 14: Simulation of the workpiece  

                   after triple forming 

 

Figure 15: 500-ton dies used in forming   

                   during testing 
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The Study of Customer Satisfaction in Service Quality towards 

Kandawgyi Palace Hotel, Yangon, Myanmar 
 

Eaindrae Maung Maung 

 

ABSTRACT 
 

  To sustain in the hotel industries especially for long lasting and have competitive 

advantage over others should have to find different alternatives to maintain customer 

satisfaction and to accomplish it hotel industries should focus on its key factors that enable 

them to increase the customer satisfaction and customer retention. This research paper 

identifies service quality, perceived value and customer expectation as vital factors affecting 

customer service. The main purpose of this study is to study the guest’s responses at 

kandwagyi palace hotel Yangon, Myanmar and the results of this study can provide the wide 

variety of different alternative to tackle the customer demands and needs. After completion of 

all data analysis the researcher found out that there is a strong relationship between dependent 

variables (Perceived value, service quality and customer expectation) and independent 

variables (customer satisfaction) and three hypotheses proved that there is a strong 

relationship and accepted the relevant relationship, data collected were correct and significant. 

In addition, the relationship between customer demands and expectation could also be 

conducted and use of different statistical method to analyze the test between service quality 

and customer satisfaction. This research work can also be applied to different sector as well 

such as manufacturing sector, marketing and aviation sector. 

  Key words: Service Quality, Perceived Quality, Customer Expectation,  

        Customer Satisfaction. 

 

Introduction 
The Kandawgyi Palace Hotel is located in the downtown of Yangon, Myanmar and 

has 119 rooms, all of which are equipped with a spa bath and a shower that targets local and 

tourist around the world by retaining the traditions of Myanmar architecture using local 

golden teak and modern conveniences blend with the beautiful environs of the lake, gardens 

and original old rainforest make our Hotel the preferred destination in Yangon, Myanmar for 

both discerning business travelers and tourists alike. At present, hotel visitors in Myanmar 

seem to have high standards and demands for excellent service. The hotels have increased 

their competition and now instead of having only a nice room to draw customers in, they offer 

-high quality staff. This research studies the customer satisfaction and loyalty toward 

Kandawgyi Palace hotel in Yangon, Myanmar in view of an interesting case study that can 

use the result obtained for a service development and improvement in the future. 

 

Objectives 

The aim of this independent study is to gather opinions of customers who experience 

in the service of Kandawgyi Palace Hotel and to achieve a better understanding of how the 

customer perceive and experience to the service provided. These are based on 6 dimensions of 

SERVQUAL tools including: Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy 

and customer satisfaction which are served as 6 criteria for making a judgment about quality 

of provided services by hotel guests. The major objectives of this study were:  
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 To evaluate the levels of customers’ satisfaction in service quality of Kandawgyi 

Palace hotel, Yangon. 

 To understand the relationship of service quality and satisfactions in hotel industry 

through the literature review.  

 To assess service quality dimensions that influence customer satisfactions at 

Kandawgyi Palace hotel. 

 

Conceptual Framework 

 

Dependent factor              Independent factor 
 

 

 

 

 

 

             

 

Hypothesis 
H1: Service quality has a direct impact on customer satisfaction in hotel industry 

H2: Perceived value has a direct relationship with customer satisfaction 

H3: Customer Expectations has a direct influence on customer satisfaction in hotel    

       Industry.  

 

Research Methodology 

The research method used in this study was based on quantitative approach to gather 

primary data. There are many type of quantitative research; however, this study used the 

survey research via questionnaire to collect the data about attitudes of current customer at 

Kandawgyi Palace Hotel, Yangon. In order to obtain data for the calculation of explicit and 

implicit importance, as well as the level of customer satisfaction, this study used 

questionnaires as a tool to get responses from the subjects. The questionnaires were sent to 

their rooms upon arrivals, to rate the performance of the proposed quality attributes after there 

make use of the services in hotel, and also rating, in multiple items. 

 

Research findings 

It’s confirmed that the entire question is related in the same direction to determine 

same objectives of data analysis and according to the results arrived its concluded that with 

.819 of cronbach’s alpha reliability statistics accounted as “good” reliability test based on 25 

questions. 

 

 

 

 

 

 

 

Perceived Value 

Service quality 

Customer 

expectation 

Customer 

satisfaction 
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           Relationship between service quality and customer service 

 
 Service quality Customer service 

Service quality Pearson Correlation 1 .719** 

Sig. (2-tailed)  .003 

N 169 169 

Customer service Pearson Correlation .719** 1 

Sig. (2-tailed) .003  

N 169 169 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

The relationship between the service quality and customer service have strong 

relationship (.719**) as because correlation value is lower 0.03 and it explains that it’s below 

the level 0.05 margin error therefore the hypothesis H1 is accepted and there is a positive 

correlation between independent factors (service quality) and dependent factors (customer 

service). 

 

Relationship between perceived value and customer service 

 Perceived value Customer service 

Perceived value Pearson Correlation 1 .769** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 169 169 

Customer service Pearson Correlation .769** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 169 169 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

From the results achieved in correlation table, it has been found out that the 

relationship between the perceived value and customer service have strong relationship 

(.769**) as because correlation value is lower 0.02 and it explains that it’s below the level 

0.05 margin error therefore the hypothesis H1 is accepted and there is a positive correlation 

between independent factors (perceived value) and dependent factors (customer service). 
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Relationship between customer expectation and customer service 

 

Customer 

expectation Customer service 

Customer expectation  Pearson 

Correlation 
1 .731** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 169 169 

Customer service Pearson 

Correlation 
.731** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 169 169 

 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

From the results achieved in correlation table, it has been found out that the 

relationship between the service quality and customer service have strong relationship 

(.731**) as because correlation value is lower 0.02 and it explains that it’s below the level 

0.05 margin error therefore the hypothesis H1 is accepted and there is a positive correlation 

between independent factors (customer expectation) and dependent factors (customer 

service). 

 

Conclusions and Discussion 
The study of customer satisfaction in service quality is a very important topic to be 

researched on as its provide the different variables to research for graduating students and 

enable them to know about their country economy and investment prospects. In order to go 

for detailed research students should know about how to achieve customer satisfaction, it is 

important to recognize and to anticipate customers' needs and to be able to satisfy them. 

Enterprises which are able to rapidly understand and satisfy customers' needs, make greater 

profits than those which fail to understand and satisfy them. As we know that the cost of 

attracting new customers is higher than the cost of retaining the existing ones, in order to be 

successful managers must concentrate on retaining existing customers implementing effective 

policies of customer satisfaction and loyalty. Therefore to compete with the competitors in 

hospitality sector and that can be achieved only by understanding different variables which 

provide high customer satisfaction in hotel industry to grow. This research was mainly 

focused on customer satisfaction in service quality and emphasized on three main dependent 

variables to prove the independent variable. 
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Product Development of Banana-Pumpkin Fries 
 

Jureemart Deeammart*  Daoratha Wiraphan*  Duangduan Wattanuruk*  

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of the study were to investigate basic recipes of french fries made 

from banana and pumpkin, to study appropriate recipe for banana-pumpkin fries, and to study 

chemical properties of the product. The recipes with similar ingredients and instructions were 

selected. Three recipes with different ratios (60:40, 80:20, and 100:0) based on the weight of 

the pumpkin (100 g.). The research instruments were a 9-point Hedonic-Scale questionnaire 

whose data were analyzed by ANOVA to analyze the preference on sensory evaluation and 

chemical analysis by AOAC (1995). The results showed that the first recipe of banana-

pumpkin fries whose ingredients were tapioca flour, pumpkin, hot water, salt, pepper, and 

sugar and portion was 60:40 had the highest average sensory evaluation. As a result, the fries 

had appropriate expansion, yellow color from pumpkin, flavor and taste, and crispness. When 

testing the chemical properties of the banana-pumpkin fries product, it was found that the 

product had 20% of moisture, 67.37% of carbohydrate, 25.66% of fat, 2.72% of fiber, and 

1.05% of protein. 

  Key words: Banana, Pumpkin, French Fried, Analysis Chemical 

 

Introduction 

          From the visiting of Chenamrai, Inburi district of Singburi province in order to know 

their community by using focus group method to ask the representative of each community. 

From the interview, found that in their community cultivated various plants such as rice, corn, 

cauliflower, Chinese broccoli, eggplant, broccoli, si-sook bamboo, and banana etc. Nowadays, 

they have a problem about lack of water to cultivate and the condition of soil is not 

appropriate for cultivate but have some plants can stand among the surrounding and can 

cultivate in every house. This is a banana. Banana is popular in the community because all 

parts of it is useful. Therefore, they have a great number of banana in order to transform to 

sell to the market. Moreover, it helps people make a lot of money by sell this product. 

        From the above, reveal that banana is most popular plant, have more nutrient and 

appropriate to community purpose about to develop the food product by use the basic method, 

not complicate to eat, food can preserve and popular to eat in community. In addition, they 

add the pumpkin in order to add high nutrition, color, and taste to make the product more 

attractive. So, the product that they want to do is Banana French Fried with pumpkin by using 

same method of how to make the pumpkin crisp rice but it is sticky product, make it dry out 

and fried it. 

 

Research Objectives 

1. Study of basic of pumpkin fried. 

2. Study of appropriate ratio of banana and pumpkin fried. 

3. Study of chemical qualification of banana-pumpkin fried. 

 

 
*Science Education Program, Science and Technology Faculty Valaya Alongkorn Rajabhat University 
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Methodology 

1. The Study of basic of pumpkin fried 

The principle of choosing the basic consideration about the different material and 

method from pumpkin crisp rice by consider first, the transform food from vegetable and fruit 

(2016) second, the subject of home economics (2016), third, local resolution local technology 

(2016) that is sticky lengthy around 2 inches. The evaluated quality by sense and give the 

score hedonic Scale 9-point by using 20 experimenter who has never pass the training to taste 

by use sense such as color, odor, taste, texture and overall by analyze of variance (ANOVA) 

divergence and compare the average by using Duncan is new multiple rang test with the level 

of confidence with significance on statistic 95 percent. 

2. The Study of appropriate  ratio of banana and pumpkin fried 

Bring ripe banana that already slice to adjust the ratio between banana and pumpkin. 

The test will occur 3 levels there are 60:40, 80:20 and 100:0 by calculate from the mass of all 

of pumpkin (100 grams). After that bring to test about the outside look such color odor 

(banana) taste texture and overall by using 20 experimenter who has never pass the training 

give the score by using 9-Point hedonic scale to test about the acceptation of senses by 

analyze of variance (ANOVA) divergence and compare the average by using Duncan is new 

multiple rang test with the level of confidence with significance on statistic 95 percent. 

3. The Study of chemical qualification of banana-pumpkin fried. 

Bring the product of banana-pumpkin fried analyze the chemical elements such as the 

amount of humidity, protein, fiber, fat, and carbohydrate follow the method of AOAC (1995). 

 

Results 

1. The result of the selection of basic recipe of pumpkin fried. 
From the result of the test about the acceptation by senses of 3 types of pumpkin fried 

about appearance such color, odor, taste, texture, and overall found that pumpkin fried that 

past the selecting is recipe 1 transform the food from vegetable and fruit (2016) is the basic 

type that have the good appearance such as good swell, yellow color, good smell and taste and 

have an appropriate crisp. In addition, the average score of popularity of maximum sense (see 

the result from table 1)   

 

Table 1 The analysis result of the senses acceptation from 3 pumpkins crisp rice 

 

 

Remarks: a-b means the average of information same in horizon line that have  the different  

                alphabet and depends on statistical significance  (P≤0.05) 

                ns means the average of information same in horizon line that not have the 

difference and depends on statistical significance (P≥0.05) 
 

Quality factors Recipe 1 Recipe 2 Recipe 3 

Appearance 7.58 ± 0.94 
a
 7.21 ± 1.00 

b
 6.31 ± 1.26 

c
 

Color 7.80 ± 1.09 
a
 7.28 ± 1.32 

a
 6.23 ± 1.60 

b
 

Odor 7.66 ± 1.42 
a
 6.84 ± 1.50 

ab
 6.47 ± 1.58 

b
 

Taste 7.40 ± 1.71 
a
 7.08 ± 1.58 

ab
 6.40 ± 1.63 

b
 

Texture 
ns

 6.84 ±1.66 6.80 ± 1.78 6.42 ± 1.76 

Overall  7.46 ± 1.52
 a
 7.30 ± 129 

a
 6.60 ± 1.45 

b
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2. The Study of appropriate ratio of banana and pumpkin fried. 

Bring pumpkin French fried that was accepted to adjust the ratio between banana and 

pumpkin. The test will occur 3 levels there are 60:40, 80:20 and 100:0 by calculate from the 

mass of all of pumpkin (100 grams). After that test about the acceptation of senses of banana 

French fried from the appearance such color odor (banana) taste texture and overall. In 

conclusion, the research result found that the appropriate ratio between banana and pumpkin 

fried is 60:40 because have the good swell, have a yellow color from pumpkin, good smell 

and taste and have appropriate crisp. Moreover, it has the high score of overall senses average 

and sometimes use banana over than pumpkin in each level so it can make the score about the 

fondness senses are decreased because of fade color, have over smell of banana, felt hard 

when touching and when fried have a bit swell (see the result from table 2) 

 

Table 2 The analysis result of the acceptation from senses about the increasing of banana to  

               pumpkin of 3 levels banana fried.  

 

Quality factors 
The ratio between banana and pumpkin (percent) 

60:40 80:20 100:0 
The appearance

 ns
 6.80±1.47 6.40±1.83 6.00±1.33 

Color 7.30±0.94
a
 6.60±1.77

a
 5.10±1.44

b
 

Odor (banana)
 ns

 6.20±1.68 6.10±1.72 6.70±1.05 

Taste 
ns

 6.50±1.58 6.60±1.42 6.30±1.42 

Texture 
ns

 6.40±1.42 5.10±1.10 5.40±1.06 

Overall
 ns

  6.90±1.37 6.10±1.19 6.70±1.25 

 

Remarks: a-b means the average of information same in horizon line that have the different    

                 alphabet and depends on statistical significance  (P ≤0.05) 

       ns means the average of information same in horizon line that not have the 

difference and depends on statistical significance (P ≥0.05) 
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60:40 % 
 

80:20  % 
 

100:0 % 

Banana French fried with pumpkin that not to fry (above) and already fried (below) 
 

Figure 2 learn about 3 level of ratio of banana to pumpkin 

 

3. The result of the chemical quality of banana-pumpkin fried product. 

Bring banana-pumpkin fried product to analyze chemical element follow the method 

of AOAC (1995) found that the humidity 3.20 percent is appropriate standard point that 

cannot make the microbe growth up. Most of raw materials are consist of carbohydrate such 

as banana, pumpkin, and tapioca flour so carbohydrate is total 67.37 percent.  Because of use 

oil to fry therefore fat is total 25.66 percent. In addition, fiber is 2.72 percent and protein is 

1.05 percent. 
 

Table 3 The analysis result of chemical elements of banana-pumpkin fried product. 

                

Chemical elements percent 

Humidity 3.20 

Protein 1.05 

Fiber 2.72 

Fat 25.66 

Carbohydrate 67.37 
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ABSTRACT  

 

 General Education (GEN) subjects’ learning with the essential to be used in working 

or to maintain life. The sample groups: There are bachelor graduates 1,654 persons. The tools 

to be used for estimation are the questionaires, Rating scale 4 levels, 37 question. This study 

is to use the descriptive analysis and T-test for independent by SPSS programme. The result; 

(1) The characteristics level that is to receive from overall pictures is lower than the essential 

in working or to maintain life at  the  .01  level  of  significance. That’s the level of characteristics 

in overall picture which is to receive from GEN learning. It isn’t enough to the essential in 

using to work or is to maintain life. (2) There are 10 sides of the characteristics level that are 

to receive from GEN subjects that is lower than the essential in working or to maintain life  at  

the  .05  level  of  significance.      

  Keywords: General Education, Maintain life, Characteristics  
 

Introduction 
      The Management of general education division in Higher Education. It has started to 

process since 1910. The aim is for the students to learn about philosophy, science, knowledge, 

including to the source of humanities. Later on in 1945, it was to assign the GEN’s frame into 

5 branches: communication, humanities, social science, natural study and physiology. In the 

changing era 1965. The main effort was the aim is to teach in teaching method and the 

administration. The new era 1999-2015. It is to stress the linkage to subjects’ period or with 

the real live of the learners. The build the environment to be the learners’ communities. 

Learning outside the classroom, and it’s to respond to various learners. From this data that 

mentions above, to manage learning and teaching in the general study curriculum in the united 

states it has been developed for along time, there is a power to manage teaching and learning 

in many countries (UPD GE Committee, 2016). To perceive  from the format of Thai general 

study to develop the general study curriculum that based on USA’s format. The general study 

division means the subjects that aims to developed the learners to have the spacious 

knowledge. 

 There are famous world’s vision to understand in nature own self, others and social 

to pay attention to learn and is able to be a reasonable thinkers and is good in using languages 

to communicate, be sound mind in sound body. To have the virtue, to concern about the Art 

culture’s value of Thai and international communities, is able to bring the knowledge in living 

and maintaining well in the society. The education institute may be set the higher general 

study to sort out each subject or to intricate by mixing up the content to career the social 

science group, humanity, language and science with arithmetics group in the suitable 

proportion to achieve the objective of the general study, the total units are not less than 30 

units (The Ministry of Education declared the topic of standard scale of Bachelor degree’s 

curriculum, 2005)      
 
*
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 King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT) commits to produce 

the graduates who are equipped to have both a great competency and good citizenship. In 

order to achieve this aim, KMUTT plans to develop an excellent student community. The 

community hopes to strengthen all students to be a self – reliance, to learn outside a 

classroom, and to become a 'perfect' human (Humanization). Thus, the new curriculum in the 

year 2010 of KMUTT is developed with these aims in mind. The developed curriculum 

designs for all students to take 31 credits under the 'banner' of GE: 25 credits are compulsory, 

and the rest are elective. With this aim in mind, each subject must have a set of activities 

guided by the knowledge from both science and technology, and society. These activities 

desire to encourage the students to know how to analyze and apply the knowledge in a real 

situation. It hopes to enable the graduates to know how to utilize the learnt knowledge in their 

lives after their graduation (Wilson & Livingston, 1996). The idea of these types of learning 

bases on Problem–Based Learning and Activity-Based Learning.    

 The purpose of all courses under GE curriculum is: (1) To cultivate a moral and 

ethical integrity with social responsibility, and to have a respect for difference of opinion. (2) 

To enhance their love for knowledge and know how to find it, as well as to have a better 

ability to think systematically and logically. (3) To broaden the 'horizon' of the graduates so 

they can handle all changes that may not only come from the local, but also the national as 

well as the internationals. (4) To appreciate an art, a culture, and the nature. (5) To develop a 

language skill so as to have an effective communication, and to be able to apply in their study 

appropriately. (6) To enable the students to know how to utilize their learnt knowledge for 

their daily living, so as to prepare them to live in a more complex society due to the 

advancement of science and technology.  

  The curriculum development is importance because if makes the learners be creative  

to change. It’s just like the map that indicates how much the potential of education is to 

estimates to follow how much the learners who help get indicator data to show the efficiency 

procedure how to manage the activity of learning and teaching that is to cover to the budget or 

not. To know about the strength, the weakness and is to use the data to improve and 

developing the task procedure to organize the activity of learning and teaching. 

 KMUTT has taken a lead role in teaching students to GE courses since 2010 but has 

never been a study of knowledge and skills gained from GE's graduated students who apply it 

in their work and their real life. Therefore, The Office of Education (Office of General 

Education) will improve it again in 2016 so we need to gather empirical data for the review of 

educational policies to develop curriculum which affects to the quality of graduated students. 

Development of activities for students with desirable characteristics requires improving the 

environment affect responds of student and university and can be useful in the management 

plan of the university in accordance with the requirements along sides with the labor market 

as well. 

 

Research Objectives 
      To compare the desirable characteristics of graduates who have receive from learning in 

GEN with the essential to use in working or to maintain life. 
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Methodology 
1. 37 questionnaires were designed according to evaluate six attributes (see in table 2). 

They were created in order to assess whether the graduates had acquired the desired outcomes 

after they passed all five courses in a 'banner' of GE. Each question had five levels to be rated: 

from (1) Very Weak. (2) Low (3) High, and (4) Very High.  

 

Example Question 
Importance 

of level 

Application to 

work and live life of level 
00. Basic general knowledge in the field of study   

  

2. The subject leader of all 5 modules under this GE curriculum were called to select 

and modify the set of questionnaires which designed to evaluate the desired outcomes. This 

set consisted of 73 questions: Citizenship, Social Responsibility and Adaptability were each 

assessed with 2 questions. Leadership and Knowledge were each assessed with 3 questions. 

Learning Skill and Thinking Skill were each assessed with 4 questions. Humanization was 

each assessed with 5 questions. Management was each assessed with 6 questions. 

Communication Skill was each assessed with 7 questions.  

 3. The procedure to analyze the quality of questionnaires to use discrimination and 

reliability. 

 -  Discrimination by item – total correlation to use Pearson product-moment 

correlation, the measurement 37 questionnaires that is discrimination power ranging .34 - .66.  

and .46 - .68 

 -  Reliability to use Alpha coefficient, the measurement instrument that is reliability 

of .95 and .96 

 4. Then, this set of 37 questionnaires was used to convey data from 1,802 students 

who succeeded in Bachelor degree in 2015. They have been taken to recruit the estimate 

format to fill the accurate data with every question and enroll in General Education since the 

academic year in 2010. There are all five subjects that are able to use in analyze. However, 

there was only 1,654 from the interviewers which had all information that can be used for 

assessing our aim (91.78% of those surveyed).   

 5. The researcher analyzed the collected data using Statistical Package for the Social 

Science (SPSS program) as follows:  

-  Analyzing basic statistics of the studied variables in order to know the  

characteristics of the sample group by calculating the mean and standard deviation (S.D.).  

-  The inferential statistics using in this research were T-Test for Independent 

 

Results 

1. To compare the desirable characteristics overall graduates graduates’ picture  

that receive from the GEN leaving with the essential to use in working or to maintain life. 
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 The result to ask the graduates’s idea about the management in teaching and learning 

GEN subjects of all over pictures desirable characteristics. It’s the desirable that comes from 

learning and teaching in GEN subjects which is at high level (Average at 3.19, Standard 

deviation at 0.73). When we test the difference to use statistics T-test for independent. It 

shows that the level of desirable characteristics that’s taken from GEN subjects in overall 

pictures is lower than the level of the essential in working or to maintain life at  the  .05  level  

of  significance. That is the level characteristics in overall pictures that receive from learning 

in GEN subjects mayn’t be enough to the essential in using to the task or to maintain life. 

2. To compare the level of desirable characteristics graduates’ side to receive from  

learning in GEN subjects with the essential to use in working or to maintain life. 
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  To analyze the graduates’ opinion to manage in learning and teaching GEN subjects 

all 10 sides are at high level that is according to the level of the essential to use desirable 

characteristics in working or to maintain life. The first is the side of ability to adapt oneself.  

The second is the side of social responsibility. The third is the leadership’s side. The last is 

the communication skill. The test is about the different comparison to use statistics T-test for 

Independent, it shows that there are all 10 sides of desirable characteristics to receive from 

GEN subjects are still lower than the level of the essential in working or it is to maintain life 

at the .05 level  of  significance. There are 10 sides of characteristics level; to be KMUTT’s 

citizenship, social responsibilities, humanization, adaptability, leadership, management skill, 

communication Skill, learning Skill, thinking Skill and knowledge to be received by learning 

in GEN subjects, that is not enough to the essential to use in working or is to maintain life, as 

the average score of essential desirable which is to receive from GEN. It’s the most 

difference; communication skill. The second is the management skill. The third is learning 

skill and knowledge. There’s the least difference in the desirable characteristics; that is social 

responsibility, the ability to adapt oneself.   
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