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บทคัดยอ  

ทุกวันนี้คนในสังคมไทยเริ่มกลับมาใหความสำคัญในการดูแลสุขภาพรวมถึงการใชยาและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ 

ศาสตรการแพทยแผนไทยเปนสิ่งที่อยูคู กับคนไทยมาแตโบราณ ซึ่งในปจจุบันไดมีการพัฒนาใหแพทยแผนไทยมีความรูใน

ศาสตรการแพทยแผนปจจุบันเพิ่มขึ้น เรียกวาแพทยแผนไทยประยุกต โดยยึดประโยชนในการดูแลสุขภาพของประชาชนเปน

ที่ตั ้ง หลักในการรักษาตามศาสตรการแพทยแผนไทยจะเปนการปรับสมดุลของธาตุทั้ง 4 ไดแก ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) ธาตุน้ำ 

(อาโปธาต)ุ ธาตุลม (วาโยธาตุ) และธาตุไฟ (เตโชธาตุ) ภาวะสมดุลของแตละบุคคลมีความแตกตางออกไป จึงเปนการรักษาที่

เฉพาะราย โดยการจายยาสมุนไพรและทำหัตถการ อาทิ หัตถบำบัด ประคบสมุนไพร ซึ่งกอนที่จะทำการรักษา แพทยจะตอง

ทำการซักประวัติ ตรวจรางกาย เพ่ือวินิจฉัยโรคตามสมุฏฐาน ซึ่งประกอบไปดวย ธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน กาล

สมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน ตลอดจนมูลเหตุการเกิดโรค เพื ่อใหสามารถทำการรักษาไดอยางครอบคลุมแบบองครวม 

การแพทยแผนไทยจึงเปนทางเลือกหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ อีกทั้งยังเปนการอนุรักษใหเอกลักษณของชาติใหคงอยูสืบไป 

 

Abstract  
Nowadays Thai society is more aware of health and has more interest of natural 

products. Knowledge of Thai traditional medicine has been passed down for generations since 
the past still had a role in providing health care in Thai society. At present, Thai traditional 
medicine has been developed the knowledge of basic and clinical sciences, this field was later 
named Applied Thai Traditional Medicine. According to the theory of Thai traditional 
medicine, the human body consists of 4 elements: the Earth element (Prathivi dhatu), the Water 
element (Apo dhatu), the Wind element (Vayo dhatu), and the Fire element (Tejo dhatu). Each 
individual has his or her own combination of elements and these basic body elements usually 
stay in balance. Body elements change with the influence of season, age, time, habitat, and 
behavior. Imbalance of the body elements can lead to diseases or illness. The treatment will be 
planned individually after making the diagnosis which may include herbal medicine, massage, 
hot herbal compress, or herbal steam bath treatment together with the advice related to illness 
or health promotion. Therefore, Thai traditional medicine is an alternative that treatment is a 
holistic treatment including physical and mental health as well as the patients' environment.  

คำสำคัญ : สมุฏฐาน ธาต ุวินิจฉยั รักษา แพทยแผนไทย 

Keywords: Samutthan, Elements, Diagnosis, Treatment, Thai traditional medicine 
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1. บทนำ  

การแพทยแผนไทยมีสวนชวยดูแลสุขภาพของคน

ในสังคมไทยมายาวนานตั ้งแตอดีต เนื่องจากในสมัยกอน

ระบบการแพทยและสาธารณสุขในประเทศไทยยังไม

สามารถเขาถึงประชาชนไดในทุกภาคสวน ทำใหชาวบาน

หรือประชาชนทั่วไปเม่ือมีอาการเจ็บปวยจะรับการรักษาโดย

หมอพื ้นบานที ่อยู ในชุมชนและใชยาจากสมุนไพรที่มีใน

ทองถิ่น โดยความรูที่หมอพื้นบานใชในการรักษามักจะมา

จากการสั่งสมและสืบทอดความรูจากรุนสูรุน จนกลายเปน

องคความรูที่ใชในการรักษาและเปนที่พึ่งพาของชาวบานใน

ละแวกนั้นๆ 

ศาสตรการแพทยแผนไทยเปนศาสตรแขนงหนึ่งท่ี

เนนการดูแลและสงเสริมสขุภาพแบบองครวม ซึ่งคำวา "องค

รวม" หรือ Holism มาจากคำวา Holos ในภาษากรีก มี

ความหมายวา Whole หรือทั ้งหมด ดังนั ้นการดูแลและ

สงเสริมสุขภาพแบบองครวมในศาสตรการแพทยแผนไทยจึง

หมายถึงการดูแลสุขภาพโดยรวมทั ้งหมด ทั ้งรางกายและ

จิตใจ ตลอดจนสิ่งแวดลอมตางๆ ของบุคคลเพื่อใหสามารถ

ดำเนินชีว ิตได อย างมีความสุข[1]  ในปจจ ุบันศาสตร

การแพทยแผนไทยถูกนำมาใชในแงของการสงเสริมสุขภาพ 

ซึ่งรวมถึงการปองกัน รักษา และการฟนฟูอาการเจ็บปวย 

  

2. ศาสตรการแพทยแผนไทย  

 ศาสตรการแพทยแผนไทยประกอบไปดวย เวชกรรม

แผนไทย วาดวยการตรวจวินิจฉัยตลอดจนวางแผนการ

รักษาโรค เภสัชกรรมแผนไทย วาดวยการปรุงยาการใชยาใน

การรักษาผู ปวย หัตถเวชกรรมแผนไทย วาดวยการทำ

หัตถการใหแกคนไข อาทิ หัตถบำบัด ประคบสมุนไพร อบไอ

น้ำสมุนไพร และผดุงครรภแผนไทยซึ่งวาดวยการบริบาล

มารดาและทารก 

 รางกายของมนุษยตามศาสตรการแพทยแผนไทยจะ

ประกอบไปดวยธาตุท้ัง 4 ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุ

ไฟ อธิบายโดยละเอียดคือ 

 ปถวีธาตุ หรือธาตุดิน มีลักษณะเปนมวล แข็ง นิ่ง 

เปนกอน มีน้ำหนัก 

 อาโปธาตุ หรือธาตุน้ำ หรือเสมหะ มีลักษณะเปน

ของเหลว มีน้ำหนัก 

 วาโยธาตุ หร ือธาตุลม หรือวาตะ มีลักษณะเปน

พลังงานเคลื่อนไหว เปนสิ่งขับเคลื่อน 

 เตโชธาตุ หรือธาตุไฟ หรือปตตะ มีลักษณะเปนความ

รอน เปนการสันดาป การเผาไหม 

 มนุษยจะมีสุขภาพแข็งแรงก็ตอเมื่อธาตุทั้ง ๔ อยูใน

ภาวะสมดุล ซึ ่งสมดุลในที่น ี ้ไมไดหมายถึงเทากันทุกธาตุ 

เนื่องจากในแตละบุคคลจะมีธาตุหลักหรือธาตุที่มีมากที่สุดใน

รางกายแตกตางกันไปซึ่งเรียกวาธาตุเจาเรือน 

 ธาตุเจาเรือน เปนธาตุที่มีมากที่สุดในบรรดาธาตุทั้ง 4 

อาจมี 1 หรือมากกวา 1 ธาตุ ซึ ่งแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 

ธาตุเจาเรือนตามกำเนิด ธาตุเจาเรือนตามปกติลักษณะ 

กลาวคือ ธาตุเจาเรือนตามกำเนิด ตามวันและเดือนเกิด โดย

บุคคลที่เกิดในวันจันทรและพฤหัสจะมีธาตุดินเปนเจาเรือน 

วันอังคารและพุธกลางคืนจะมีธาตุลมเปนเจาเรือน วันพุธและ

ศุกรมีธาตุน้ำเปนเจาเรือน วันเสารและอาทิตยมีธาตุไฟเปน

เจาเรือน บุคคลที่เกิดในเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธมี

ธาตุไฟเปนเจาเรือน เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคมมีธาตุ

ลมเปนเจาเรือน เดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมมีธาตุน้ำ

เปนเจาเรือน เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายนมีธาตุดิน

เปนเจาเรือน สวนธาตุเจาเรือนตามปกติลักษณะจะดูจาก

ลักษณะของคนผู น ั ้น อาทิ รูปราง ลักษณะนิสัย ซึ ่งอาจ

เปลี่ยนแปลงไปจากธาตุตามธาตุกำเนิดขึ้นกับพันธุกรรม การ

เลี้ยงดู เช้ือชาต ิสภาพแวดลอมในชีวิตประจำวัน 

 ซึ่งการดูแลรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทยจะ

มีหลักการโดยปรับธาตุทั้ง 4 ใหเขาสูภาวะสมดุล โดยตองไม

ปรับจนธาตุเจาเรือนผิดเพี้ยนไป เมื่อธาตุทั ้ง 4 เขาสูภาวะ

สมดุลแลวรางกายก็จะหายจากอาการเจ็บปวย กลับมามี

สุขภาพแข็งแรงอีกครัง้ [2, 3] 

 

3. การวินิจฉัยโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

 การวินิจฉัยโรคตามหลักการแพทยแผนไทยจะวินิจฉัย

จากสมุฏฐาน หมายถึง ที ่ตั ้งที ่แรกเกิดของโรค ไดแก ธาตุ

สมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน ประเทศ

สมุฏฐาน ตลอดจนมูลเหตุการเกิดโรคเพื ่อวินิจฉัยโรคหรือ
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อาการที่คนไขเปนอยางครอบคลุม เรียกวา การวิเคราะห

สมุฏฐาน[4] 

 ธาตุสมุฏฐาน เปนการวิเคราะหธาตุทั้ง 4 ไดแก การ

วิเคราะหธาตุเจาเรือนและธาตุที่พิการ (ธาตุที่ผิดปกติ) อาทิ 

ธาตุ 42 (ธาตุดิน 20 ประการ ธาตุน้ำ 12 ประการ ธาตุลม 6 

ประการ ธาตุไฟ 4 ประการ) กองมหาพิกัดสมุฏฐานธาต ุ

 อายุสมุฏฐาน ในแตชวงวัยจะกระทบกับธาตุใน

รางกายตางกัน คือในชวงวัยเด็ก มีเสมหะสมุฏฐานเปนเจา

เรือน วัยกลางคน มีปตตะสมุฏฐานเปนเจาเรือน และวัยชรา 

มีวาตะสมุฏฐานเปนเจาเรือน 

 กาลสมุฏฐาน ในแตชวงเวลาจะกระทบกับธาตุใน

รางกายตางกัน คือในชวงเชา เปนชวงท่ีอากาศมีความชื้นสูง

จึงกระทบกับธาตุน้ำหรือเสมหะในรางกาย ชวงกลางวัน เปน

ชวงที่อากาศรอน สภาพอากาศมีอุณหภูมิสูง จึงสงผลตอ

ความรอนในรางกาย นั่นคือ ธาตุไฟหรือปตตะ ชวงเย็นเปน

ชวงที่มีลมพัดมากกวาชวงเวลาอื่น จึงสงผลตอธาตุลมหรือ

วาตะในรางกาย 

 ประเทศสมุฏฐาน พื้นที่อยูอาศัยทั้งภูมิลำเนาและที่

อยู ป จจุบัน มีผลตอการเกิดโรค กลาวคือ บุคคลที ่อยู

ภาคเหนือ พื้นที่เปนที่สูงจากระดับน้ำทะเลมากกวาภาคอ่ืน 

จึงทำใหรับความรอนจากดวงอาทิตยไดมาก สงผลใหมีธาตุ

ไฟมากกวาคนในภูมิภาคอื่น หรือที่เรียกวา มีเตโชสมุฏฐาน

เปนเจาเรือน สวนผูที่อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเปน

ประเทศที่มีความรอนรองลงมาเรียกวาประเทศอุน มีอาโป

สมุฏฐานเปนเจาเรือน คนที่อยูในภาคกลาง จัดเปนประเทศ

เย็น มีฝนตกมาก มีวาโยสมุฏฐานเปนเจาเรือน สุดทายคนท่ี

อยู ภาคใต มีลมมรสุมตลอดทั้งป ติดชายฝงทะเล จะเปน

ประเทศหนาว มีปถวีสมุฏฐานเปนเจาเร ือน เม ื ่อมีการ

เดินทางยายถิ่นที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป 

สงผลกระทบตอธาตุในรางกายทำใหเกิดการเจ็บปวยได 

 มูลเหตุการเกิดโรค ซึ่งตามคัมภีรแพทยแผนไทยจะ

ระบุไววามีมูลเหตุการเกิดโรค 6 ประการ 8 ประการ และ 

12 ประการ ซึ่งโดยรวมจะมีใจความสำคัญใกลเคียงกัน เปน

ปจจัยที่ทำใหเกิดอาการเจ็บปวยเพราะไปกระทบธาตุใดธาตุ

หนึ่ง หรือมากกวาหนึ่งธาตุ ทำใหธาตุในรางกายไมอยูใน

ภาวะสมดุล[2-4] 

 ตัวอยางกรณีศึกษา ผู ปวยเพศหญิงอายุ 5 ปมาพบ

แพทยในวันที่ 1 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันอังคารขึ้น 14 

ค่ำเดือนสิบปชวด เวลา 11.00 น. ดวยอาการมีไข น้ำมูกไหล 

หลังจากเลนกิจกรรมกลางแจงเปนเวลานาน จากประวัตคินไข

เกิดวันอาทิตยเดือนมกราคม ภูมิลำเนาและที่อยูปจจุบันคือ

กรุงเทพมหานคร 

 จากกรณีศึกษาดังกลาว ธาตุสมุฏฐานของคนไข ตาม

ธาตุเจาเรือนคือธาตุไฟ มีธาตุสันตัปปคคีพิการ พัทธะปตตะ

พิการ สิงฆานิกาพิการ ศอเสมหะพิการ อุตุสมุฏฐานตรงกับว

สันตฤดู พิก ัดวาตะสมุฏฐาน อายุสมุฏฐาน พิก ัดเสมหะ

สมุฏฐาน กาลสมุฏฐาน พิกัดปตตะสมุฏฐาน ประเทศสมุฏฐาน 

พิกัดวาตะสมุฏฐาน มูลเหตุการเกิดโรค กระทบรอนกระทบ

เย็น จากการวิเคราะหสมุฏฐานพบวา อาการของคนไขเกิด

จากธาตุไฟไปกระทบตอธาตุน้ำในรางกายทำใหเกิดอาการ

ดังกลาว  

 การวินิจฉัยโรคตามศาสตรการแพทยแผนไทย เรามี

หลักการเรียกชื่อโรค 4 แบบ ไดแก เรียกชื่อโรคตามธาตุที่

พิการ เรียกชื่อโรคตามสมุฏฐานเบญจอินทรีย เรียกชื่อโรค

ตามที ่เกิดของโรค และเรียกชื ่อโรคตามหมอสมมติ จาก

ตัวอยางกรณีศึกษาดานบน หากเรียกชื่อโรคตามหมอสมมติ 

คือ ไขหวัด นั่นเอง 

 

4. หลักการรักษาโรคดวยศาสตรการแพทยแผนไทย 

 การรักษาโรคตามศาสตรการแพทยแผนไทย จะเปน

การรักษาที่มุงเนนไปที่ตัวบุคคลไมใชตวัเชื้อโรค ดังน้ันแพทยท่ี

ใหการรักษาจึงมีหลักการรักษาโดยใชการปรับธาตุทั้ง 4 ใน

รางกาย ใหเขาสูภาวะสมดุลโดยไมกระทบตอธาตุเจาเรือน 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก การจายยา 

และการทำหัตถการ[4, 5] 

 ในดานการจายยานั ้น จะมีทั ้งยาภายนอกและยา

สำหรับรับประทาน ขึ้นกับโรคหรืออาการของคนไข รูปแบบ

ของยา มีทั ้งยาเฉพาะรายสวนมากแพทยจะตั ้งเปนตำรับ

สมุนไพรใหคนไขไปตมรับประทาน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบยา

อื่นๆ เชน แคปซูล ตอกเม็ด ลูกกลอน เปนตน ซึ่งมักเปนยา

เดี่ยวหรือยาตำรับสำเร็จรูป สวนยาภายนอกมีหลายรูปแบบ 

เชน ยาตมชะ ยาตมอาบ ยาทา ยาพอก ยาเผา เปนตน 
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 หลักในการจายยานั้นมีหลักคือ ปรับธาตุใหเขาสู

ภาวะสมดุล อาทิ หากผูปวย ปวยดวยอาการธาตุไฟกำเริบก็

จะใหยารสจืดเย็น แตถาหากธาตุเจาเรือนของผูปวยเปนธาตุ

ไฟก็ตองไมใหยารสเย็นเกินจนไปกระทบตอธาตุเจาเรือนของ

ผูปวย 

 การทำหัตถการดานแพทยแผนไทย ไดแก หัตถ

บำบัด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหมอเกลือ ซึ่งหัตถ

บำบัดจะชวยในผูปวยโรคกลามเนื้อและโรคลม ตลอดจนเถา

ดานพรรดึก การประคบสมุนไพร จะชวยในผูปวยที่มีอาการ

กลามเนื้ออักเสบ กระจายเลือดลม อบสมุนไพร จะชวยให

เลือดไหลเวียนดีขึ้น กระจายเลือดลม บรรเทาอาการปวด

เมื่อยทั่วรางกาย บรรเทาการทางระบบทางเดินหายใจ เชน 

ภูมิแพ คัดจมูก สวนการทับหมอเกลือสรรพคุณคลายกับการ

ประคบสมุนไพร แตจะมีตัวยาที่มีสรรพคุณชวยในเรื่องการ

อยูไฟหลังคลอด 

 นอกจากนี ้ศาสตรการแพทยแผนไทยยังมีการผดุง

ครรภแผนไทย ซึ่งเปนการบริบาลมารดาและทารก หรือท่ี

รู จักกันในนาม อยู ไฟหลังคลอดชวยใหมดลูกเขาอู นวด

กระตุนน้ำนม ประคบเตาตมในกรณีนมคัด หรือดูแลในกรณี

ที่มารดามีน้ำนมไมเพียงพอตอบุตร  

 

5. สรุป 

 การแพทยแผนไทย เปนศาสตรการแพทยที่อยูคูกับ

คนไทยมาชานาน จัดเปนเอกลักษณและเปนมรดกของชาติ 

สามารถดูแลรักษาโรคไดหลากหลาย จึงอยากใหเปนอีก

ทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพ เพื่อใหการแพทยแผนไทย

คงอยูคูประเทศไทยสืบไป 
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บทคัดยอ 

สังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง คนนิยมอยูเปนโสดมากขึ้น ในขณะที่ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จำนวนผูสูงอายุที่

เพ่ิมขึ้น ปจจัยเหลานี้ทำใหคนนิยมหันมาเล้ียงสัตวเล้ียงกันอยางแพรหลาย และไดเปลี่ยนจากพฤติกรรมการเลีย้งแบบสัตวเลี้ยง

กลายมาเปนเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว โดยจะเห็นไดวาผูเลี้ยงสัตวในปจจุบันรักสัตวเลี้ยงเสมือนลูก  จากการสำรวจ

ของกรมปตุสัตวในป 2559 พบวา ทั่วประเทศมีจำนวนสุนัขและแมวกวา 10.4 ลานตัวและมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จากแนวโนมที่

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของกลุมผูที่เลี้ยงสัตวเลี้ยง  คลินิกสัตวแพทยและโรงพยาบาลสัตวจึงตองมีการปรับตัว เพื่อตอบสนอง

ความคาดหวังของเจาของสัตวเลี้ยง ทั้งในดานการบริการ และ ดานการรักษา  เนื่องดวยระบบคลินิกเดิมมักเปนการบันทึก

ขอมูลลงบนเอกสาร จึงทำใหมีความลาชาในการคนหาขอมูล จึงมีการนำเทคโนโลยีเขามาเพื่อลดปญหาดังกลาว โดยจัดทำ

ระบบระเบียนประวัติลูกคา โดยเช่ือมขอมูลกับประวัติของสัตวเล้ียงและประวัติการรักษา จากผลการประเมินความพึงพอใจตอ

การใชงานโปรแกรมวินโดวแอพพลิเคชั่นระบบการจัดการขอมูลลูกคาคลินิกสัตวแพทย Pet Lover ดานการใชงานอยูระดับ

มาก และดานภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

Abstract 
Our society has been changed dramatically. The number of people staying single has 

been growing and it was likely that many families have had a smaller size. Life expectancy is 
significantly increasing in all countries of the world. These factors have an effect on our daily 
life. Obviously, many people are interested in pets. Their pets become part of a family social 
structure. In 2016, the Thai Department of Livestock Development survey result indicates that 
in Thailand the number of pet populations is likely to rise continuously and there are 1 0 .4 
million dogs and cats as a pet. Animal hospitals need to improve their services and technology 
to match customers ‘s expectations. Some hospitals always keep their customer ‘s records by 
writing. Definitely, the staffs take a long time to find the record. The most common solution is 
to develop technology, especially databases management system, for example, customer 
registration and pet medical history. Lastly, the hospitals using “Pet Lover Application”, which 
is a database management system, give a satisfaction survey. Convenient using application is 
a high rating. Overall is a high rating.  
 
Keywords : Application for veterinary clinic, veterinary, customer information 
management 
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1.  บทนำ 

สัตวเลี้ยงถือวาเปน “เพ่ือนที่รูใจ” ของมนุษยมาอยาง 

ชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบัน ดวยสภาพสังคม

โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ครอบครัวมีขนาดเล็กลง จำนวน 

ผูสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับกลุม LGBT ที่มักไมนิยมมี 

บุตร รวมถึงคนนิยมอยูเปนโสดเพิ่มมากขึ้น ปจจัยเหลานี้ทำ 

ใหคนนิยมหันมาเลี้ยงสัตวเลี้ยงกันอยางแพรหลาย 

วัฒนธรรมสัตวเลี้ยง (Pet Culture)  ในอดีตน้ันมนุษย 

เลี้ยงสัตวเอาไวเพื่อลดความตึงเครียดจากการทำงาน หรือ 

เลี้ยงไวเพื่อใหทำหนาที่ในการเฝาบาน  แตปจจุบันนั้น เท

รนดการเลี้ยงสัตวมีหมวดหมูที่แยกยอยออกมา ดวยการทำ

ใหพวกมันกลายเปนเหมือนสมาชิกคนหน่ึงในครอบครัว หรือ

กระทั่งกลายเปนมากกวานั ้นดวยการใหบรรดาสัตวเลี้ยง

กลายเปนนายแบบ นางแบบ (นำมาซึ ่งเทรนดตางๆ อาทิ 

ทาสแมว เปนตน) 

วิถีการเลี้ยงสัตวท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหมนุษยเลือก 

จะใหความสำคัญกับบรรดาสัตวเลี้ยงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ

สภาพความเปนอยู คุณภาพของอาหารการกิน รวมไปถึง

สภาพจิตใจของสัตวเลี้ยงเหลานี้ สงผลใหธุรกิจอาหารสัตวที่

เติบโตขึ้นทั่วโลก สินคาและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสัตว

เลี้ยงก็ยังไดรับความนิยมไมแพกัน ไมวาจะเปนธุรกิจการ

อาบน้ำและตัดแตงขนสัตว กระทั่งการฝกสัตวใหออกกำลัง

กาย (วายน้ำ ทำโยคะ หรือวิ่งเลน) ไดรับการตอบรับเปน

อยางดีการเติบโตและแนวโนมของตลาดที่เปลี่ยนแปลงใน

ทุกวันนี้จึงกลายเปนเรื่องที่ผูประกอบการสินคาในกลุมสัตว

เลี้ยงตองใหความสนใจและหมั่นพัฒนาสินคาอยูตลอดเวลา 

เพ่ือใหสอดรับกับอุปนิสัยของเจาของสัตวเลี้ยง ซึ่งในปจจุบัน

นี้จะเห็นไดวา กลุมเปาหมายของสินคา มักจะอาศัยอยูในที่

พักขนาดเล็ก ไมวาจะเปน คอนโด อพารทเมนต หรือหอพัก 

ดังนั้นเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ หรือการมีไอเดียในการ

ทำสินคาก็ตองตอบโจทยกับอุปนิสัยของผูซื้อดวยนั่นเอง 

 

ประเทศไทยปจจุบันยังไมทราบจำนวนประชากรท่ี 

แทจร ิงของส ุน ัขและแมวมากนัก จากการสำรวจของ

สำนักงานปศุสัตว  ในป 2559 พบวา ทั่วประเทศมีจำนวน

สุนัขและแมวกวา 10.4 ลานตัว ในขณะที่ป 2562 ไดมีการ

สำรวจลาสุดจากฐานขอมูลเพื่อการขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว 

(Pet Register)  ของกรมปศุสัตว สำรวจโดยองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ไมรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบวา มีจำนวน

สุนัขและแมวทั้งสิ้น 3,028,255 ตัว ในจำนวนนี้เปนสุนัขและ

แมวที่มีเจาของ 2,864,111 ตัว  หรือคิดเปน 94.58%  และ

เปนสุนัขและแมวท่ีไมมีเจาของ 164,144 ตัว คิดเปน 5.42 %  

โดยสวนใหญนิยมเลี้ยงสุนัขมากกวาแมวเกินกวากึ่งหนึ่ง และมี

จำนวนของส ุน ัขและแมวในพ ื ้นท ี ่ภาคกลางและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือรวมกันมากกวา 60%  ของจำนวนสุนัข

และแมวท่ีมีเจาของท้ังหมด 

จากแนวโนมท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องของกลุมผูที่เลี้ยงสัตว 

เลี ้ยง  คลินิกสัตวแพทยและโรงพยาบาลสัตวจึงตองมีการ

ปรับตัว เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของเจาของสัตวเลี้ยง ทั้ง

ในดานการบริการ และ ดานการรักษา  เน่ืองดวยระบบคลินิก

เดิมมักเปนการบันทึกขอมูลลงบนเอกสาร จึงทำใหมีความ

ลาชาในการคนหาขอมูลของเจาของสัตวเลี้ยงและตัวสัตวเลี้ยง

เอง  รวมทั ้งในกรณีที ่ตองการสงสัตวเลี้ยงเพื่อรักษาตอท่ี

คลินิก สถานพยาบาลสัตว หรือโรงพยาบาลสัตวแหงอื่น มี

ความจำเปนตองทำเอกสารแจกแจงรายละเอียดโรค, วิธีรักษา 

รวมถึงประวัติการใชยา โครงงานระบบการจัดการขอมูลลูกคา

คลินิกสัตวแพทย  จึงมีแนวคิดเพ่ือตอบสนองตอการแกปญหา

ดังกลาว โดยจัดทำระบบระเบียนประวัติลูกคา โดยเชื่อม

ขอมูลกับประวัติของสัตวเลี้ยง ซึ่งประกอบดวยสวนสำคญัคือ 

อายุ, สายพันธุ, เพศ, ขอมูลการทำวัคซีนและการรักษา เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการของคลินิก 

 

2.  วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 

วินโดวแอพพลิเคชั่นระบบการจัดการขอมูลลูกคาคลินิกสัตว

แพทย เพ่ือใชภายในองคกร 

       2.2  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและประเมิน 

ประสิทธิภาพของโปรแกรมวินโดวแอปพลิเคชันระบบการ 

จัดการขอมูลลูกคาคลินิกสัตวแพทย 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุภาพร หลอทอง (2550) ชื่องานวิจัย “ระบบงานสถานี 
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อนามัยตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร” เปนการ

วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบงานสถานีอนามัยตำบล

ยาง จากระบบงานเดิมและนำมาพัฒนาเปนระบบงานใหมที่

ใชการเขียนโปรแกรมระบบงานขึ ้นมาในการเขามาแทน

ระบบงานเดิมในการศึกษาการใชงานโปรแกรม Microsoft 

Visual Basic Version 6.0 รวมกับ Microsoft SQL Server 

2000 บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Window XP ในการ

จ ัดทำ Application ในด านการจัดการฐานขอมูล เ พ่ือ

นำ ไปใช  ในการพ ัฒนางานสถาน ี อนาม ั ยตำบลยาง

ความสามารถของโปรแกรม คือ สามารถเพ่ิม ลบ แกไข และ

คนหาขอมูลได ผลที่ไดจากการศึกษาและพัฒนาระบบใน

ครั้งนี้คือทำใหทราบถึงการจัดทำโปรแกรมระบบงานสถานี

อนามัยตำบลยาง ซึ่งโปรแกรมสามารถนำไปใชงานไดจริง   

[1]ชนะพันธ เฟองสวัสดิ์ (2552) ชื่องานวิจัย “ระบบการ

จัดการคลินิกรักษาสัตว” ซึ่งผูจัดทำไดศึกษาระบบงานเดิม 

จากนั้นนำปญหาและความตองการของผูใชมาพัฒนาเปน

ระบบงานใหมโดยนำเทคโนโลยีเว ็บและฐานขอมูลมา

ประยุกตใชกับระบบงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหระบบ

การจัดการคลินิกรักษาสัตวมีความสะดวก รวดเร็ว และ

ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังชวยลดความซ้ำซอนและความ

ผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ

การทำงานใหถูกตองมากขึ้น ผลจากการออกแบบระบบงาน

ใหมการพัฒนาระบบไดสอบถามรายละเอียด ความตองการ

และขอมูลจากคลินิกรักษาสัตว จ ึงได ทำการวิเคราะห 

ออกแบบ และทำการเขียนโปรแกรมโดยใชโปรแกรม SQL 

Server 2005 จัดเก็บฐานขอมูล [2] ศักดิ์ศรี คำมุงคุณ, เอก

ชัย ศรีบุญ (2552) ชื่องานวิจัย “ระบบบริหารจัดการคลินิก

แพทยหญิงสุภาวดี” เปนคลินิกที่ตรวจโรคทั่วไปและเสริม

ความงามรักษาสิว ฝา กระ หนา ผม วันหนึ่งก็จะมีผูที ่มา

รักษาประมาณ 20 คนตอวัน เนื่องจากปจจุบันคลินิกแพทย

หญิงสุภาวดียังไมมีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช มีการทำงาน

โดยใชคนทำ ทำใหการทำงานมีขอผิดพลาด และในการ

คนหาขอมูลผูปวย ก็ทำใหการคนหาลาชา และยากตอการ

คนหา การจัดเก็บขอมูลยังใชการจัดเก็บดวยแฟมเอกสาร 

อาจจะทำใหข อม ูลสูญหายไดง าย ด ังนั ้นผ ู ศ ึกษาจึงได

มองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในคลินิกแพทยหญิงสุภาวดี จึงได

พัฒนาระบบ Software เพื่อนำมาใชในการบริหารจัดการ 

เชน ระบบการจัดเก็บขอมูลผูปวย ระบบคนหาขอมูลผูปวย 

ระบบนัดหมายผูปวย ระบบการสั่งซื้อเวชภัณฑ ระบบการรับ

เวชภัณฑ และระบบการจัดจำหนาย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด  [3] อมิตตา คลายทอง และ สมพงษ  จิรสวัสดิ์  (2555) 

ได ทำการว ิจ ัยเร ื ่อง ระบบฐานขอมูลคล ินิกร ักษาส ัตว

กรณีศึกษา : คลินิกรักษาสัตวดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ 

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อใหการจัดเก็บ

ขอมูลสัตวเลี้ยง ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง ขอมูลการรับฝากสัตว

เลี้ยงปวย ขอมูลการรักษาสัตวเลี้ยง ขอมูลการนัดเจาของสัตว

เลี้ยง ขอมูลการสั่งซื้อยา ขอมูลการจายยา ขอมูลยาในคลัง

และขอมูลผูควบคุมระบบ จัดพิมพใบเสร็จรับฝากสัตวเลี้ยง

ปวยและใบเสร็จการชำระเงินคารักษาสัตว จึงทำใหสะดวก

ยิ่งขึ้นในการคนหาขอมูล มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ

มากยิ ่งขึ้น ลดการสูญหายและ ซ้ำซอนของขอมูล ในการ

พัฒนาระบบไดมีการใชระบบปฏิบัตกิาร Windows XP ระบบ

จัดการฐานขอมูล MySQL พัฒนา ดวยภาษา HTML และ 

PHP  โดยใชหลักการพัฒนาระบบ System Development 

Life Cycle แบบ Waterfall Model ผลการประเมินความพึง

พอใจพบวา ผูใชระบบมีความ พึงพอใจในระบบฐานขอมูลอยู

ในระดับมาก 

 

4.  วิธีการดำเนินการ 

4.1  แผงผังการการทำงาน 

 
ภาพท่ี 1  แผนผังการทำงาน 

   4.2  กลุมเปาหมาย 

ประชากร ไดแก เจาของราน สัตวแพทย พนักงาน

ภายในราน และบุคคลทั่วไปที่ใชบริการรานสัตวแพทย 

กลุมตัวอยาง เลือกจากพนักงาน สัตวแพทย และ

บุคคลทั่วไป โดยเลือกขนาดตัวอยางขึ้นมาเปนตัวแทนของ

ขนาดประชากรทั ้งหมด จากจำนวน 40 คน โดยตาราง 
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Krejcie & Morgan ในการศึกษาครั้งนี้ไดคาขนาดตัวอยาง

โดยเลือกแบบสุมจำนวน 36 คน 

4.3  เครื่องมือที ่ใชพัฒนาโปรแกรมวินโดวแอพ

พลิเคชัน  

ประเภทฮารดแวร (Hardware) ไดแก 

 (1) Notebook Acer Predator PH315-52   

Processor: Intel® Core™ i7-9750H CPU @ 2 . 60 GHz 

2.59 GHz, RAM: 16. 0 0  GB, Graphic: Intel(R) UHD 

Graphics 630, GeForce® GTX 1660Ti, System type: 

64 – bit Operating System 

ประเภทซอฟตแวร (Software)ไดแก 

(1) ระบบปฏ ิบ ัต ิการ Microsoft Window 10 

Home ©2019 Microsoft Corporation 

(2) โ ป ร แ ก รม  Visual Studio Code Version 

1.48.0 

(3) Adobe Photoshop CS6 

(4) ภาษา: HTML, PHP 

(5) ฐานขอมูล: My SQL 

    4.4  ขั้นตอนวิธีการดำเนินโครงการ 

 ขั้นตอนท่ี 1 การเขาสูระบบของโปรแกรม 

 
ภาพท่ี 2  หนาจอเริ่มการทำงาน 

หนาจอที่แสดงเมื่อมีการเขาสูโปรแกรม โดยจะมีไอคอนและ

ปุมกดทางดานซายบนเพื่อเขาดูขอมูลทั่วไป เชน ตารางการ

ทำงานของสัตวแพทยหรืออัตราคาบริการ โดยไมจำเปนตอง

ทำการ Login เขาสูระบบ และดานขวาบนจะเปนปุมเขาสู

ระบบ 

 
ภาพท่ี 3  หนาจอเขาสูระบบ 

 หนาจอเขาสูระบบ จะมีการตรวจสอบวา Username 

& Password ที ่นำเขาถูกตองหรือไม และเปนผูใชที ่อยูใน

ระดับใด(ผูดูแลระบบ หรือผูใชงานทั่วไป) 

 เมื่อทำการ Login โปรแกรมจะเปลี่ยนจาก ปุม Login 

เปนแสดงชื่อผูใชงานระบบ และสถานะนี้จะยังคงอยูจนกวา

จะทำการ Logout 

 
ภาพท่ี 4  หนาจอหลักของระบบ หนาผูดูแลระบบ(ขวา) หนา

ผูใชงานทั่วไป(ซาย) 

 การออกแบบที่เรียบงาย และมีสีสันที่แตกตาง เพ่ือ

สะดวกตอการใชงานและแยกแยะผูใชงาน สำหรับ Admin 

จะสามารถเขาใชงานและแกไขขอมูลไดทุกฟงกชัน และ User 

จะเขาถึงขอมูลและแกไขไดเพียงท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น 

 
ภาพท่ี 5  สวนแสดงช่ือผูใชงานระบบ 

เมนูบาร์ช่วยให้เข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้อย่าง

สะดวก เพอืใหส้ามารถเปลยีนหรอืเขา้ถงึขอ้มูลทตี้องการ

ไดอ้ย่างงา่ยดาย 

ขั้นตอนที่ 2 การทำงานหลักของโปรแกรม   

 
ภาพท่ี 6  หนาจอแสดงรายช่ือลูกคา 

 สวนหลักในการเขาถึงและจัดการขอมูลที่จำเปน เนน

การแสดงรายละเอียดที ่สำคัญ ปุ มคนหาโดยสามารถพิมพ

คนหาชื่อหรือนามสกุล และมีปุมเชื่อมโยงไปยังหนาตางๆท่ี

เกี่ยวของ เลือกใชสีที่เปนมาตรฐานเขาใจไดงาย เพื่อความ

สะดวกและลดเวลาในการจดจำตำแหนงของปุมตางๆ 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการขอมูล 
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ภาพท่ี 7  หนาจอเพ่ิมสัตวเลี้ยง 

 สวนการเก็บขอมูลที่จะบันทึกลงระเบียนประวัติ โดย

จะมีการจัดเก็บรูปภาพของสัตวเลี้ยงและขอมูลสำคัญที่ไมมี

การเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงนอยมาก ดังแสดงในภาพ

ที่ 10 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงสวนของการเก็บขอมูลการรักษา 

 สวนการเก็บขอมูลที่จะบันทึกลงประวัติการรักษา 

โดยจะเก็บเฉพาะขอมูลที่จำเปนเกี่ยวกับการรักษาเทานั้น มี

การใชปุม Checkbox สำหรับขอมูลท่ีใชเปนประจำหรือเปน

ขอมูลที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 4 การแสดงขอมูล 

 
ภาพท่ี 9  หนาจอแสดงรายช่ือสัตวเลี้ยงท้ังหมดของลูกคา

โดยอางอิงจากเลขสมาชิก 

 แสดงขอมูลสัตวเลี้ยงท้ังหมดของลูกคาแตละคน โดย

อางอิงจากชื่อและนามสกุล การออกแบบใหแสดงรูปและชื่อ

โดยมีชองวางกั้นรายชื่อสัตวเลี้ยงแตละตัว เพื่อปองกันการ

เขาถึงขอมูลผิดพลาด 

 
ภาพท่ี 10  แสดงระเบียนประวัตขิองสัตวเลี้ยง 

 แสดงขอมูลที ่เก็บมาจากสวนการเก็บขอมูลสัตว

เลี้ยงอางอิงจากรูปที่ 6 มาแสดง โดยออกแบบใหมีปุมสำหรับ

แกไขขอมูลและปุมสำหรับเชื่อมโยงไปหนาตางๆ ที่เกี่ยวของ 

เพ่ือใหสะดวกในการใชงาน 

 
ภาพท่ี 11  แสดงสวนของประวัตกิารรักษา 

 แสดงขอมูลที่เก็บจากสวนเก็บขอมูลการรักษา โดย

อางอิงจากรูปที่ 7 การออกแบบใหดูเรียบงายเพื่อใหสามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว 

 

5. ผลการวิจัย 

 ผู ดำเนินการวิจัยทดลองใชโปรแกรมประยุกตบน

วินโดว เพื่อการจัดการระบบลูกคาสัมพันธคลินิกสัตวแพทย 

Pet Lover โดยมีกลุมเปาหมายคือพนักงานและบุคคลทั่วไปที่

ใชบร ิการจำนวน 36 คน โดยใหทดลองใชงานและตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอระบบ จากนั้นนำผลการ

ประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติและ

สรุปผล 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม

ประยุกตวินโดวแอพพลิเคชั ่นเพื ่อการจัดการระบบลูกคา

สัมพันธคลินิกสัตวแพทย Pet Lover พบวาความพึงพอใจ

ดานการใชงานอยู ในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.12 และความพึงพอใจดานภาพรวมอยู ในระดับ

ความพึงพอใจมาก มีคาเลี่ยเทากับ 4.13 ดังแสดงในตารางที่ 

1 
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ตารางที ่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน

โปรแกรมประยุกตบนวินโดวแอพพลิเคชั่นระบบจัดการ

ลูกคาคลินิกสัตวแพทย Pet Lover 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

 โปรแกรมประยุกตวินโดวแอพพลิเคชั่น เพื่อการ

จัดการระบบลูกคาสัมพันธคลินิกสัตวแพทย Pet Lover ที่

พัฒนาขึ ้นแบงเปน 4 เมนู รายละเอียดดังนี ้ เมนูลูกคา

สามารถบันทึกและแกไขขอมูลได โดยจะมีการเพิ่มชื่อลูกคา

และเพิ่มสัตวเลี้ยงในกรณีที่ยังไมเคยมีขอมูลของลูกคาราย

นั ้นมากอนรวมทั ้งเชื ่อมโยงไปยังเมนูสัตวเลี้ยงที่จะแสดง

ขอมูลสัตวเลี้ยงพรอมประวัติการรักษาสัตวเลี้ยงของลูกคา

แตละราย เมนูสัตวเลี้ยงเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เชน ชื่อ เพศ สาย

พันธุ สี สามารถบันทึกและแกไขขอมูลได โดยอางอิงจาก

รหัสของลูกคา เพื่อใหสามารถแสดงขอมูลสัตวเลี้ยงทั้งหมด

ของลูกคาแตละราย และเชื่อมโยงกับขอมูลการรักษา โดยจะ

อางอิงกับรหัสของสัตวแพทยและพนักงานเพื่อเก็บเปนขอมูล 

เมนูสัตวแพทยสามารถบันทึกและแกไขขอมูลได และใชขอมูล

เพื่ออางอิงในการรักษาในแตละครั้ง เมนูพนักงาน สามารถ

บันทึกและแกไขขอมูลได และใชขอมูลเช่ือมโยงกับประวัติการ

รักษาเพื ่อใชอางอิงในการบันทึกขอมูลเพื่อตรวจสอบและ

ปองกันขอผิดพลาดในการทำงาน 
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บทคัดยอ 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง  ผูคนมีความตองการในการซื้อสินคาผานทางอินเตอรเน็ตมากขึ้น ในขณะที่เกิดโรค

ระบาดหรือสภาวะที่ตองออกไปไกลเพ่ือซื้อสินคา ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลของผูบริโภค โดยจะทำใหเห็นวาผูบริโภคนั้นมีการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการซื้อ จากการสำรวจนั้นการขนสงพัสดุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากการที่ผูบริโภคอยางตอเนื่อง รานขนสง

พัสดุจึงตองมีการปรับตัว เพื่อตอบสนองความตองการความคาดหวังของผูบริโภค ทั้งในดานเวลาและการบริการเนื่องจาก

ระบบขนสงพัสดุเดิมเปนการเขียนลงบนเอกสาร จึงทำใหมีความลาชาในการคนหาขอมูลของพัสดุ จึงมีการนำเทคโนโลยีมาลด

ปญหาดังกลาว โดยจัดทำระบบการพิมพ โดยการนำขอมูลมาจากระบบและจัดเก็บประวัต ิ

 
Abstract 

The world society has changed. People are increasingly demanding to shop online. At 
the time of disease outbreaks or conditions that have to go far to buy products Causing the 
transformation of consumers It will show that consumers are changing in purchasing patterns. 
According to the survey, package shipments are likely to increase as a result of the continued 
consumption of consumers.  Parcel delivery stores need to adjust.  To meet the needs and 
expectations of consumers Both in time and in service, since the original parcel transportation 
system was written on the document Therefore there is a delay in finding the parcel information 
Therefore, technology is introduced to reduce the said problem By creating a printing system 
By taking information from the system and storing history 
 
Keywords : transformation, storing history, customer   
 

1.  บทนำ 

                ระบบการจัดสงพัสดุ  แตกอนการขนสงนี้นมี

ความยุงยากใชเวลาในการสงพัสดุยังไมมีการนำเทคโนโลยี

มาพัฒนา ผู คนมีความตองการในการซื ้อสินคาผานทาง

อินเตอรเน็ตมากขึ้น ในขณะที่เกิดโรคระบาดหรือสภาวะที่

ตองออกไปไกลเพื่อซื้อสินคา ทำใหเปนเรื่องยุงยาก มีความ

ลาชา พัสดุตกหลน และอื่นๆทำใหการตรวจเช็คพัสดุทำให

ลาชาเปนอยางมาก 

                 ปจจุบันการจัดสงพัสดุภายในประเทศ พรอมทั้ง

ยังมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนเปนจำนวนที่มากขึ้น ในขณะท่ี

เกิดโรคระบาดหรือสภาวะที่ตองออกไปไกลเพื่อซื้อสินคา ทำ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลของผูบริโภค ซึ่งแนนอนวาระบบการ

จัดสงพัสดุนั้นมีการใชงานในรูปแบบออนไลนมีจำนวนการใช

บริการมากขึ้นเพื่ออำนวนความสะดวกในการเช็คพัสดุในทั้งผู

สงและรานจัดสงพัสดุ 
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                ดั้งนั้นเพื่อแกไขปญหาดังที่กลาวมาขางตนใน

ฐานะผูออกแบบจึงไดคิดที่จะทำระบบการจัดสงพัสดุ Nut 

express ทั ้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกตอผู ใชงานภายใน

แลวยังมีประวัติในการการขนสงเพ่ือใชสืบหาขอมูลของพัสดุ

ที่สงในพัฒนาตอไดในอนาคคอีกดวย 

 

2.  วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษา วิเคราะห ออกแบบ และพัฒนาระบบการ

จัดการ  ระบบการจัดสงพัสดุ กรณีศึกษา Nut express  

2. เพื ่อศึกษาและประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 

ระบบการจัดสงพัสดุ กรณีศึกษา Nut express 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

             แลมเบิรต, สต็อค และเอลแรม (2546) อธิบายวา 

การขนสง หมายถึง การเคลื่อนยาย สินคาจากสถานที่ผลิต

ไปยังสถานที่บริโภคสินคานั ้น ซึ ่งการเคลื ่อนยายสินคา

ระหวางสถานที่ ดังกลาว กอใหเกิดมูลคาเพิ่มแกสินคา ซึ่ง

มูลคาเพิ ่มนี ้เรียกวา อรรถประโยชนดานสถานที่ (Place 

Utility) นอกจากนี ้การขนสงยังกอใหเกิดอรรถประโยชน

ดานเวลา (Time Utility) ซึ ่งเกิดขึ ้นจากการ เก็บ รักษา

สินคาไวจนกระทั่งเกิดความตองการในการบริโภคสินคานั้น 

1.  สงเสริมการขาย เพื่อบงบอกถึงบุคลิกลักษณะของสินคา 

โดยการเนนถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย แมสินคา

หลาย ยี่หอจะมาจากบริษัทเดียวกัน แตก็ไมจำเปนตองมี

ภาพลักษณเหมือนกัน เน่ืองจากภาพลักษณของตรา ยี่หอถือ

วาเปนสิ่งเฉพาะตัว โดยขึ้นอยูกับการกำหนดตำแหนงครอง

ใจ (Positioning) ของสินคายี ่ห อ ใดยี ่ห อหนึ ่งที ่บร ิษัท

ตองการใหมีความแตกตาง (Differentiation) จากยี่หออื่น 

ๆ ดวยเหตุน ี ้จ ึงอาจ เป นสาเหตุท ี ่ทำาให ค ุณภาพการ

ใหบริการของบริษัทขนสงเอกชนเคอรี่เอ็กซเพรส ในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู ในระดับผล

การศึกษาระดับการตัดสินใจใชบริการบริษัทขนสงเอกชน

เคอรี ่เอ็กซเพรส ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาพบประเด็นที่สำคัญ

และ นาสนใจ คือผูตอบ การวิจัยเรื่องปจจัยดานคุณภาพการ

ใหบริการและภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการ ตัดสินใจ

ใชบริการ กรณีศึกษาบริษัทขนสงเอกชนเคอรี่เอ็กซเพรส ใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา อภิปรายผลไดดังนี้  

1. ผลการศึกษาคณุภาพการใหบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการบริษัทขนสงเอกชนเคอรี ่เอ็กซเพรส ในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 

แสดงวาทางบริษัท ขนสงเอกชนเคอรี่ เอ็กซเพรส ไดให

ความสำคัญและมีการบริหารจัดการในเรื่องคุณภาพการ

ใหบริการที่ดี ซึ่งสอดคลองกับ Ghobadian, Speller & 

Jones (1994) และ Boone & Kurtz (1998 อางใน ภัท

รา ภัทรมโน, 2558) ที่กลาวไววา คุณภาพการบริการมี

ความสำคัญตอเศรษฐกิจโลกและ ภาคธุรกิจ ที ่อยู ใน

ระดับการแขงขันกันอยางรุนแรง ดังนั ้นบริษัทหรือ

องคกรตางๆ ที ่อยู ในธุรกิจบริการ จึงตอง พยายาม

กำหนดคุณภาพการบริการใหตรงกับความคาดหวังของ

ผู ร ับบริการใหดีที ่สุดเพื ่อการ ดำรงอยู รอดในธุรกิจ

สอดคลองกับกนกวรรณ นาสมปอง (2555) กลาววา 

คุณภาพของบริการเปนสิ่งสำคัญ ที่สุดที่จะสรางความ

แตกตางของธุรกิจใหเหนือกวาคูแขงขันได การเสนอ

คุณภาพการใหบริการ ที ่ตรง กับความคาดหวังของ

ผูรับบริการเปนสิ่งที่ตองกระทำผูรับบริการจะพอใจถา

ไดรับสิ่งที ่ตองการเมื ่อ ผู รับบริการมีความตองการ ณ 

สถานที่ที ่ผูรับบริการตองการ และในรูปแบบที่ตองการ 

ดวยเหต ุน ี ้จ ึง อาจเปนสาเหตุท ี ่ทำให ค ุณภาพการ

ใหบริการของบริษัทขนสงเอกชนเคอรี่เอ็กซเพรส ในเขต

อำเภอ เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก    

2. ผลการศึกษาภาพลักษณตราสินคาที่มีผลตอการตัดสินใจ

ใชบริการบริษัทขนสงเอกชนเคอรี ่เอ็กซเพรส ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยูในระดับมาก 

แสดงวาทางบริษัท ขนสงเอกชนเคอรี่  เอ็กซเพรส ไดให

ความสำคัญและมีการบริหารจัดการในเรื่องภาพลักษณ

ตราสินคา ซึ่งสอดคลองกับรวิช เมฆสุนทรากุล (2558) 

กลาววา ภาพลักษณตราสินคา คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของ

ประชาชนท่ีมีตอสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งหรือตรา (Brand) 

ใดตราหนึ ่ง หรือเครื่องหมายการคา (Trademark) ใด

เครื่องหมายการคาหนึ่ง สวนมากมักอาศัยวิธีการโฆษณา

และการแบบสอบถามมีควาคิดเห็นวาการตัดสินใจ
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เลือกใชบริการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมี ความสำคัญตอ

ตนเองจะแนะนำบุคคลที่รูจักใหเลือกใชบริการขนสง

เอกชนเคอรี ่เอกซเพรส และมีความนาจะเปนที ่จะ

ตัดสินใจใชบริการขนสงเอกชนเคอรี่เอกซเพรส แสดง

วาการใหบริการของบริษัทขนสงเอกชนเคอรี่ เอ็กซ

เพรส สงผลใหผูใชบริการตัดสินใจเลือกใชบริการ ซึ่ง

สอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล (2543) ที่กลาววา 

ขอมูลขาวสาร(Information) มีอิทธิพลตอกระบวนการ 

ตัดสินใจของผูบริโภคเพราะในการตัดสินใจซื้อสินคานั้น

ผูบริโภคจำเปนจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับตัว สินคา ราคา

สินคา และคุณลกัษณะตาง ๆ ของตัวสินคาซึ่งแหลง

ขอมลูขาวสารท่ีสำคัญแบงออกเปน 2 แหง คือ แหลงที่

โฆษณาเพื่อการคา และแหลงท่ีมาจาก สังคม เชนเพ่ือน 

คนรูจัก ครอบครัว ซึ่งไดมี การพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูล 

หรือบอกตอ เปนตน 

 

4.  วิธีการดำเนินการ 

4.1  แผงผังการการทำงาน 

 
 

ภาพท่ี 1  แผนผังการทำงาน 

   4.2  กลุมเปาหมาย 

ประชากรไดแก พนักงานภายในรานจัดสงพัสดุ 

และบุลคลที่ดูแลระบบที่ทำงานในรานขนสงพัสดุ 

        กลุมตัวอยาง เลือกจากพนักงานรานและ

ผูดูแลระบบ  โดยเลือกขนาดของตัวอยางขึ้นมาแทนตัวอยาง

ทั้งหมด จากจำนวน30คนโดยตาราง Krejcie & Morgan ใน

การศึกษาครั้งนี้ไดคาขนาดตัวอยางโดยเลือกแบบสุมจำนวน 

30คน 

4.3  เครื ่องมือที ่ใชพัฒนาโปรแกรมวินโดวแอพ

พลิเคชัน  

ประเภทฮารดแวร (Hardware) ไดแก 

 ( 1)  Notebook HP HP laptop 15dbd19du   

Processor:  Type AMD Ryzen 7 3700U with Radeon 

Vega Mobile GfxCPU @ 2.30 GHz 3.0 GHz, RAM: 16.00 

GB,  System type: 64 – bit Operating System 

ประเภทซอฟตแวร (Software)ไดแก 

( 1)  ระบบปฏ ิบ ัต ิ การ  Microsoft Window 10 

Home ©2019 Microsoft Corporation 

( 2)  โ ป ร แ ก รม  Visual Studio Code Version 

1.48.0 

(3) Adobe Photoshop CS6 

(4) ภาษา: HTML, PHP 

(5) ฐานขอมูล: My SQL 

     

4.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

 

 ขั้นตอนที่ 1 การเขาสูระบบของโปรแกรม 

 

 
 

ภาพท่ี 2  หนาจอเริ่มการทำงาน 

 

หนาจอที่แสดงเมื่อมีการเขาสูโปรแกรม โดยจะมีไอคอนและ

ปุมกดทางดานซายบนเพื่อเขาดูขอมูลทั่วไป เชน ตารางพัสดุ

ทำการ Login เขาสู ระบบ และดานขวาบนจะเปนปุมเขาสู

ระบบเพ่ือทำการเพ่ิม/ลบ/แกไขพัสด ุ
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ภาพท่ี 3  หนาจอเขาสูระบบ 

 หน  าจอ เข  าส ู  ร ะบบ  จะม ี กา รตรวจสอบว า 

Username & Password ที่นำเขาถูกตองหรือไม  

 หน  า จอ เข  า สู ร ะบบ  จะม ี ก า รตรวจสอบว า 

Username & Password ที ่นำเขาถูกตองหรือไม เมื ่อทำ

การ Login โปรแกรม ก็จะทำการเพิ่ม/ลบขอมูลพัสด ุ

 

ขั้นตอนที่ 3 การจัดการขอมูล 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4  หนาจอเพ่ิมพัสด ุ

 สวนการเก็บขอมูลที่จะบันทึกลงฐานขอมูลของทาง

ราน โดยจะมีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดของพัสดุเขาใน

คลังขอมูลของทางราน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงสวนของรายช่ือพัสด ุ

 สวนหลักในการเขาถึงและจัดการขอมูลที ่จำเปน 

เนนการแสดงรายละเอียดที่สำคัญเพื่อยืนยันการสงพัสดุหรือ

สามารถทำการสามารถลบหรือแกไขไดภายในหนาจอนี ้

 

ขั้นตอนที่ 4.5 การแสดงขอมูล 

 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 10 (2563)                                                                           

Journal of Science and Technology Vol.10 (2020) 

 

 
 

15 

 
ภาพท่ี 6  หนาจอแสดงรายละเอยีดทั้งหมดของพัสด ุ

โดยอางอิงจากรหสัสินคา 

 

 แสดงขอมูลรายละเอียดของพัสดทุั้งหมดของพัสดแุต

ละพัสดุ โดยอางอิงจากรหัสสินคา การออกแบบใหแสดง

ขอมูลที่ติดตอของผูรับและผูสง 

 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงหนาจอออกใบสงพัสด ุ

 แสดงหนาจอขอมูลที ่นำมาการสวนที ่ได จาก

ฐานขอมูลในคลังพัสดุ โดยที่ใหทำการพิมพใบสงพัสดุโดย

เอาขอมูลมาจากที่เรายืนยันการสงพัสดุออกมาเพื่อทำการ

พิมพใบสงพัสด ุ

 

5. ผลการวิจัย 

 ผู ดำเนินการวิจัยทดลองใชโปรแกรมประยุกตบน

วินโดว เพื่อการจัดการระบบการจัดการขอมูลพัสดุรานขนสง

พัสดุ Nut Express โดยมีกลุมเปาหมายคือพนักงานและบุค

ผ ู ด ูแลจำนวน 36 คน โดยให ทดลองใช  งานและตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอระบบ จากนั้นนำผลการ

ประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหดวยหลักการทางสถิติและ

สรุปผล 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานโปรแกรม

ประยุกตวินโดวแอพพลิเคชั่นเพ่ือการจัดการระบบการจัดการ

ขอมูลพัสดุรานขนสงพัสดุ Nut Express พบวาความพึงพอใจ

ดานการใชงานอยู ในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.13 และความพึงพอใจดานภาพรวมอยู ในระดับ

ความพึงพอใจมาก มีคาเลี่ยเทากับ 4.13 ดังแสดงในตารางท่ี1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงาน

โปรแกรมประยุกตบนวินโดวแอพพลิเคชั่นระบบการจัดการ

ขอมูลพัสดรุานขนสงพัสดุ Nut Express 

 

 

 

รายการ 
x 

S.D 

ความพึง

พอใจ 

ความพึงพอใจการใชงาน 4.20 0.714 มาก 

1.การออกแบบขอมูลไมซับซอน 4.07 0.691 มาก 

2.โปรแกรมมีประสิทธิภาพ 4.23 0.728 มาก 

3.ความสมบูรณของฟงกชัน 4.23 0.728 มาก 

4.ตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการ 4.23 0.728 มาก 

5.ความเปนจรองขอมูล 4.33 0.758 มาก 

ความพึงพอใจภาพรวม 4.03 0.765 มาก 

1.มีความทันสมัย สวยงาม 4.27 0.640 มาก 

2.ความชัดเจนของตัวอักษร 4.03 0.765 มาก 

3.การจัดวางสวนตางๆในระบบ 4.07 0.691 มาก 

4.การแบงขอมูลมีความเหมาะสม 4.23 0.728 มาก 

5.ความสามารถของระบบในการเอา

ไปใชงาน 4.07 0.691 มาก 

รวม 4.13 0.702 มาก 
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6. สรุปและอภิปรายผล 

 โปรแกรมประยุกตวินโดวแอพพลิเคชั่น เพื ่อการ

จัดการระบบการจัดการขอมูลพัสดุรานขนสงพัสดุ Nut 

Express ที่พัฒนาขึ้นแบงเปนรายละเอียดดังนี้ เมนูสามารถ

บันทึก ลบ และแกไขขอมูลได โดยจะมีการเพิ่มรายละเอียด

ของผูสงพัสดุและและรายละเอียดของผูรับพัสดุ ในในการ

เพิ่ มรายละเอ ียดของผ ู  ร ั บและผ ู  ส  ง โดยพ ื ้ นฐานคือ 

รายละเอียดของผูสงและผูรับนั้นจะตองมี ชื่อ ที่อยู เบอร

โทร   สามารถบันทึกและแกไขขอมูลได โดยอางอิงจากรหัส

พัสดุ เพื่อสามรถใชแสดงขอมูลของพัสดุในแตละชิ้นไดและ

ใชเพ่ือตรวจสอบและปองกันขอผิดพลาดในการทำงาน 
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บทคัดยอ  

โครงงานเรื่อง “ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของปายไฟ

ประชาสัมพันธและศึกษาขั้นตอนการทำงานของปายไฟ โดยปายไฟประชาสัมพันธสามารถกำหนดขอความใหสามารถขึ้นตาม

วัน เดือนปที่กำหนดหรือเวลาที่กำหนดไดและสามารถเขียนขอความไวไดลวงหนา เพ่ือชวยใหสะดวกในการใชงานและสามารถ

แสดงผลขอความไดถูกตองตรงตามวัน เดือน ป และเวลาที่กำหนดได  

 

Abstract  
Project “Advertising Moving Sign Board System” has the objective to study 

programming and control the operation of publicity light signs and study the process of 
operating light signs. By the publicity light board, the message can be set up by date, month, 
year or set time can be written in future. To help make it easy to use and can display the 
message correctly according to the specified date, month, year and time. 
 

คำสำคัญ : ระบบปายไฟว่ิง 

Keywords : Moving Sign Board, LED Text Moving Sign 
 

1. บทนำ  

 เนื่องจากในปจจุบัน การประชาสัมพันธเปนสิ่ง

สำคัญเพ่ือแจงขาวสารตางๆใหกับผู ท่ีพบเห็นไดทราบ

เกี่ยวกับขาวสารน้ันๆ ซึ่งการประชาสัมพันธสามารถทำได

หลายประเภทไมวาจะเปนขอความ การประชาสัมพันธดวย

เสียง การประชาสัมพันธดวยการใชเอกสารประกอบ หรือ

ใบปลิว เปนตน ซึ่งการประชาสัมพันธโดยใชสื่อประชาสัมพันธ

ที่เปนกระดาษหรือขอความนั้นเปนการประชาสัมพันธที่

สิ้นเปลืองทรัพยากรและใชครั้งเดียวแลวก็ทิ้งทำใหเกิดปญหา

การสิ้นเปลืองงบประมาณในการประชาสัมพันธดวย  
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 ในการประชาสัมพันธสื่อความหมายมีหลากหลาย

รูปแบบซึ่งในปจจุบันมักนิยมใชขอความการติดปายหนาราน

เพื่อทำการโฆษณาหรือแจงขาวสารใหกับลูกคาไดทราบ 

ดังนั้นสิ่งสำคัญคือขอความที่ตองมีการปรับเปลี่ยนอยูเสมอ

เพื่อปรับไปตามสถานการณของรานหรือการจัดโปรโมชัน

ของรานหรือขอมูลของรานในในขณะนั้นดังนั้นการใชปาย 

LCD ในการขึ้นขอความประชาสัมพันธจึงเปนสิ่งจำเปนและ

เหมาะสมเนื่องจากสามารถชวยลดการสิ้นเปลืองการใช

กระดาษหรือถาการทำปายโฆษณาตางๆหรือขอความตางๆ

เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลใหกับลูกคาและผูพบเห็นไปมาได 

นอกจากนี้ปาย LCD ในการข้ึนขอความประชาสัมพันธน้ันยงั

สามารถปรบัเปลี่ยนขอความไดตลอดเวลาตามความตองการ

ขอ งผู ใช จึ งถื อ ได ว าป าย  LCD ส าม ารถ ช ว ย ใน ก าร

ประชาสัมพั นธ ได อย างมีประสิท ธิภ าพและช วยลด

งบประมาณในการทำการประชาสัมพันธของรานหรือองคกร

นั้นๆไดเปนอยางด ี

  

2. วัตถุประสงคของโครงงาน  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ 

 2.2  ระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธสามารถทำงาน 

ตามขอบเขตของโครงงาน ไดแก สามารถแสดงขอความ

ประชาสัมพันธแบบภาษาอังกฤษและภาษาไทยได สามารถ

แสดงขอความตามวันและเวลาที่กำหนดไดจากการสั่งงาน

ผานโปรแกรมควบคุม 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา 

 3.1 ดานซอฟตแวร (Software) 

      3.1.1 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2015  

 3.1.2 ระบบปฏิบัติการ Windows 10 

 3.2 ดานฮารดแวร (Hardware) 

  3.2.1 ชุดอุปกรณสำหรับควบคุมปายไฟวิ่ง 

Arduino Mega 2560 จะใชทำหนาท่ีเปนเครื่องควบคุมใน

การรับสงขอมูลจากคอมพิวเตอรโดยผานโปรแกรมเพ่ือสงไป

ยังปายไฟวิ่งขนาด 16 X 96 Dot และควบคุมการแสดงผล

ขอความท่ีไดทำการตั้งวันเดือนปและเวลาในการแสดงผล

ขอความในแตละครั้งได ดังภาพที่ 1  

 
ภาพท่ี 1  Arduino Mega 2560 

 

  3.2.2 บอรดปายไฟวิ่ง 

  Advertising Board 16 X 96 Dot จะเปนสวนที่

รั บ ข อ มู ล ทั้ งห ม ด ม าแ ส ด งผ ล ใน ส ว น ข อ งข อ ค วาม

ประชาสัมพันธพรอมทั้งยังสามารถแสดงขอความตามที่ได

เขียน ผานโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยจะประกอบไปดวยดวง

ไฟ LED สีแดงขนาด 5 มิลลิเมตรจำนวน 16 X 96 Dot  

ดังภาพที่ 2  

 

          
ภาพท่ี 2  Advertising Board 16 X 96 Dot 

 

  3.2.3 เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล สำหรับพัฒนา

โปรแกรมควบคุมระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ 

 

4. ขั้นตอนการพัฒนา 

 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรจะใชวิธีการพัฒนาแบบ 

Prototyping Model โดยศึกษาขอมูลความตองการผูใชมา

ออกแบบและพัฒนาระบบตนแบบเพ่ือใหผูใชทดสอบการใช

งาน ถาไมตรงความตองการจะทำการปรับปรุงระบบจนกวา

จะไดระบบงานที่สมบูรณ ดังภาพที่ 3 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 10 (2563)                                                                           

Journal of Science and Technology Vol.10 (2020) 

 

 
 

19 

 
       ภาพท่ี 3 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร  

  

ระบบควบคมุการทำงานของปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ ดัง

ภาพที่ 4  

 
ภาพท่ี 4 การควบคุมระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ 

 

จากภาพที่ 4 สามารถอธิบายระบบควบคุมการทำงานของ

ปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ ไดดังน้ี 

1) Program control massage จะรับขอความขาวสารท่ี

ตองการโฆษณา ตั้งเวลาการแสดงผล การออกแบบหนาจอ

โปรแกรมควบคุม ดังภาพที่ 5 โปรแกรมจะถูกเขียนโดยใช

ภาษา C# .NET เช่ือมตอคอมพิวเตอรกับ Arduino board 

ผาน port USB  

 
ภาพท่ี 5 แสดงหนาจอโปรแกรมระบบควบคุมการทำงาน 

 

2) Data message จะเปนสวนของขอมูลของขอความ

ประชาสัมพันธที่ไดทำการตั้งเวลาวันเดือนปที่จะใหแสดงผล

ไวโดยสามารถทำการตั้งไดหลายๆขอความในเวลาเดียวกัน

เพ่ือทำการสงขอมูลไปยังตัวควบคุมตอไป 

3) Arduino board จะเปนสวนที่ใชในการควบคุมการทำงาน

ของฮารดแวรทั้ งหมดและชวยในการสงขอมูลไปยังการ

แสดงผลขอความของหนาจอ LCD Matrix 

4) Switching Power Supply จะเปนอุปกรณ ท่ีใช ในการ

แปลงไฟอิเล็กทรอนิกสและจายไฟฟาไปยังอุปกรณฮารดแวร

อ่ืนๆ ที่ไดมีการเชื่อมตอเขาดวยกัน 

5) LCD Matrix จะเปนสวนที่ใชในการแสดงผลขอความการ

ประชาสัมพันธตามวันเวลาที่กำหนดโดยจะรับขอมูลจาก   

Arduino board และทำการแสดงผลขอความตามวันเวลา

ทีต่ั้งคาเอาไว การออกแบบปายไฟวิ่งขนาด 16 X 96 Dot นำ

หลอดแอลอีดีชนิด round super light led เปนหลอด LED 

ที่มีความสวางมากกวาแอลอีดีธรรมดาสวางประมาณ 400 

mcd เปนหลอดแบบวงกลมมีเสนผาศูนยกลาง 5 มิลลิเมตร

เปลงแสงเปนแสงสีแดงที่มุมมองของแสง 40 องศาหลักเอา

แอลอีดีหลายๆดวงมาตอกันแบบ matrix หรือตารางมีแนวตั้ง

และแนวนอน ดังภาพที่ 6  

 
ภาพท่ี 6 LED มาตอเปน Matrix ตามขนาดปายไฟ 

 

 

การออกแบบวงจรการทำงานปายไฟวิ่ง ดังภาพที่ 7      

                     
ภาพท่ี 7 วงจรการทำงานปายไฟวิ่ง 
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5. วิธีการทดสอบและสรุปผลการทดสอบ 

 5.1 วิธีการทดสอบระบบงานมีดังน้ี 

  1) ทดสอบการสงขอมูลขอความไปยังปายไฟวิ่ง

ประชาสมัพันธ 

2) ทดสอบการควบคุมการสั่งงานแสดงขอความ 

ตามวันที่ เดื อนป และ เวลาที่ ก ำหนดไปยั งป าย ไฟวิ่ ง

ประชาสัมพันธ 

 5.2 ผลการทดสอบการทำงาน ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบการทำงาน 

การทดสอบปายไฟว่ิง

ประชาสัมพันธ 

ผลการทำงานของโครงงาน

ระบบปายไฟวิ่ง

ประชาสัมพันธ 

1. แสดงขอความ  ได 

2. แสดงขอความตามชวงเวลาที่

กำหนดนับจากเวลาปจจุบัน 

ได 

3. แสดงขอความตามชวงวัน เดือน 

ปที่กำหนด 

ได 

4. แสดงขอความภาษาไทยและ

อังกฤษพรอมกัน 

ได 

5. ความรวดเร็วในการแสดงผล 

(นอยกวา 1 วินาที) 

ได 

 

การแสดงผลการสงขอความไปยังปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ  

ดังภาพที่ 8 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 การทำงานของปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ 

 

จากผลการทดสอบ สรุปไดวาระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ

สามารถทำงานไดตามวตัถุประสงคของโครงงาน 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสัตวหนาดินขนาดใหญและอินทรียสารในดินตะกอนบริเวณปาชายเลน ใน

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุร ีโดยเก็บตัวอยางสัตวหนา

ดินดวยทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 20 เซนติเมตร และเก็บตัวอยางดินตะกอนดวยทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

7.6 เซนติเมตร ในเดือนเมษายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 2 บริเวณๆ ละ 3 สถานี ผลการศึกษาพบสัตวหนาดินที่มีจำนวนตัวมาก

ที่สุด ไดแก Mollusks (รอยละ 94.18) โดยสัตวที่พบเปนชนิดเดนคือหอยฝาเดียวชนิด Assiminea (Sphaerassiminea) 

brevicula ความหนาแนนของสัตวหนาดินบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีคาเฉลี่ยสูงกวาบริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียฯ ที่

ผานการบำบัดแลว โดยมีคาเฉลี ่ยสูงสุดในสถานี R2 (1,868.37±225.94 ตัวตอตารางเมตร) เชนเดียวกับคาดัชนีความ

หลากหลาย (H’) และดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) สวนปริมาณสารอินทรียในดินตะกอนพบมีการสะสมสูงในบริเวณปาชายเลนที่

รองรับน้ำเสียฯ ที่ผานการบำบัดแลว 

 

Abstract  
The purpose of this research was to study macrobenthos and organic matters in 

sediment of mangrove area at The King’s Royally Initiated Laem Phak Bia Environmental 
Research and Development Project, Petchaburi, Thailand. Benthic and sediment samples were 
three replications collected by using PVC pipes ( 20 cm and  7.6 cm, respectively) from two 
areas in April 2019. The dominant group of animals found from this study was mollusk 

(94.18%), dominated by gastropod species named Assiminea (Sphaerassiminea) brevicula. 

Total average density of microbenthic invertebrates was higher in the natural area compared 
with another one used as waste water support treated. The highest average was found in station 
R2 (1,868.37±225.94 individual per square meter). The values of two indicies, consisting of 
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Shannon Wiener’s Index of diversity (H’) and the Pielou’s evenness Index (J’) were found the 
same as the total average density. Higher accumulation of organic content in sediment was 
found in the area of waste water support treated. 
 

คำสำคัญ : สัตวหนาดินขนาดใหญ ดินตะกอน ปาชายเลน แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี 

Keywords : Macrobenthos, Sediment, Mangrove, Laem Pak Bia, Phetchaburi 
 

1. บทนำ  

 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลม

ผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ได

ถูกกอตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่ 9 ในป 

พ.ศ. 2533 เพื่อชวยแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับ

ขยะม ูลฝอยและน ้ำเส ียในช ุมชนจังหว ัดเพชรบ ุรี  

โดยเฉพาะแมน้ำเพชรบุรี ซึ่งเปนแหลงน้ำสายหลัก ที่เกิด

เนาเสีย ไมสามารถนำมาบริโภคอุปโภคได โดยการทำ

ระบบบอบำบัดน้ำเสียดวยวิธีการทางธรรมชาติ โดยการ

ใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ซึ่งเปนการเพิ่มออกซิเจนใน

น้ำ และยังชวยใหจุลินทรียยอยสลายสารอินทรียเปน

ธาตุอาหารที่พืชนำไปใชประโยชนไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้

ยังมีการใชพืชชายเลนประจำถิ่นเพื ่อใชบำบัดน้ำเสีย

หลายชน ิด  ได แก   โกงกาง ใบเล ็ก  (Rhizophora 

apiculata) แสม (Avicennia sp.) ถั่วขาว (Bruguiera 

cylindrica) และโปรง (Ceriops tagal) ซึ่งจากผลการ

ดำเนินงานของโครงการ พบวาในชวงระหวางป พ.ศ. 

2538 - 2540 บริเวณชายฝงทะเลแหลมผักเบี้ยมีพื้นที่

ชายฝงทะเลเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยมีอัตราการเพิ ่มขึ้นของ

พื ้นที่ 70 ไรตอป ซึ่งสงผลทำใหสิ ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูมี

ความอุดมสมบูรณขึ้น โดยเฉพาะสัตวน้ำที่มีความสำคัญ

ทางเศรษฐกิจ พบวามีจำนวนเพิ่มข้ึนทั้งชนดิและปริมาณ 

จึงชวยในการสรางอาชีพและรายไดใหกับชุมชนโดยรอบ

โครงการฯ [1] 

 การศึกษาสัตวหนาดินขนาดใหญและสารอินทรีย

ในดินตะกอนบริเวณปาชายเลนที ่รองรับน้ำเสียจาก

ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุร ีท ี ่ผ านการบำบัดแลว 

เปรียบเทียบกับบริเวณปาชายเลนที่ไมไดรองรับน้ำเสีย ณ 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ จึง

มุ งเนนการวิเคราะหชนิด ความชุกชุม ความหนาแนน 

และดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน

ขนาดใหญ รวมทั ้งศึกษาปริมาณสารอินทรียรวมในดิน

ตะกอน ตลอดจนความสัมพันธระหวางความหนาแนน

ของสัตวหนาด ินขนาดใหญและปริมาณสารอินทรีย

ดังกลาว เพื่อเปนขอมูลบงชี้การกระจายตัวของสัตวหนา

ดินขนาดใหญในพื้นที่ศึกษาในเบื้องตน เพื่อการนำมาใช

ประโยชนตอยอดการวิจัยในเชิงลึกตอไปในอนาคต 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง  

 2.1 การกำหนดพื้นที่ศึกษา 

 ทำการกำหนดพื้นที ่เก็บตัวอยางบริเวณปาชายเลน

ธรรมชาติ (แนว R) และบริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจาก

ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ผานการบำบัดแลว (แนว C) ณ 

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ย อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตั้งฉากกับชายฝง

ทะเล จำนวนบริเวณละ 3 สถานี (R1, R2, R3 และ C1, C2, 

C3) โดยมีระยะหางระหวางแตละสถานี ประมาณ 300 เมตร 

ดังภาพที่ 1 

 

 2.2 การศึกษาสัตวหนาดินขนาดใหญ 

 1) เก็บตัวอยางสัตวหนาดินขนาดใหญในขณะระดับ

น้ำลงต่ำส ุด ด วยทอ PVC ขนาดเสนผานศ ูนยกลาง 20 

เซนติเมตร กดลงไปบนดินลึก 15 เซนติเมตร จำนวนสถานีละ 

3 ซ้ำ แตละซ้ำหางกัน 30 เซนติเมตร ตามแนวขนานกับ
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ชายฝงทะเล จากนั้นนำตัวอยางดินที่เก็บไดบรรจุลงในถุง

เก็บตัวอยางท่ีเตรียมไว 

 2) นำตัวอยางดินไปลางผานตะแกรงขนาดชองตา 

0.5 มิลลิเมตร สวนที่เหลืออยูบนตะแกรงจะถูกบรรจุใสในถุง

เก็บตัวอยางและดองดวยสารฟอรมาลิน 10 เปอรเซน็ต นาน 

1 วัน กอนนำมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

 3) จำแนกตัวอยางสัตวหนาดินในหองปฏิบัติการ 

โดยลางตัวอยางที ่ดองดวยสารฟอรมาลินดวยน้ำสะอาด 

จากนั้นนำมาศึกษาลักษณะภายนอกดวยกลองจุลทรรศน

แบบสเตอริโอ และวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน 

จากนั ้นนับจำนวนตัวและเก็บรักษาในขวดแกวที ่ม ีสาร

ฟอรมาลิน 4 เปอรเซ็นต 

 2.3 การศึกษาปริมาณสารอินทรียในดินตะกอน 

 1) เก็บตัวอยางดินตะกอนในขณะระดับน้ำลงต่ำสุด 

ดวยทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.6 เซนติเมตร กดลง

ไปบนดินลึก 15 เซนติเมตร จำนวนสถานีละ 3 ซ้ำ แตละซ้ำ

หางกัน 30 เซนติเมตร ตามแนวขนานกับชายฝ งทะเล 

จากนั้นนำตัวอยางดินที่เก็บไดบรรจุลงในถุงเก็บตัวอยางท่ี

เตรียมไว 

 2) ศึกษาปริมาณสารอินทรียในดินตะกอน โดยนำ

ตัวอยางดินที่เก็บได ไปอบในตูอบลมรอน ที ่อุณหภูมิ 70 

องศาเซลเซียส นาน 3 วัน 

 3) บดตัวอยางดินตะกอนที่อบแหงแลวใหละเอียด

ดวยโกรงบดสาร จากนั ้นใชชอนตักตัวอยางดินตะกอน 

น้ำหนักประมาณ 1-2 กรัม นำไปใสในถวยเผาที ่ทราบ

น้ำหนักแลว และนำไปชั่งดวยเครื่องชั่งดิจิตอล ทำการจด

บันทึกน้ำหนักที่ไดกอนเผา 

 4) นำถวยเผาที่บรรจุตัวอยางดินตะกอนที่ชั่งน้ำหนัก

แลว ไปเผาในตู เผาความรอนสูงที ่อ ุณหภูมิ 550 องศา

เซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง และทิ้งไวใหเย็น จากนั้นนำถวยเผา

ไปชั ่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ ่ง ทำการจดบันทึกน้ำหนักที ่ได

หลังจากการเผาเสร็จสิ้น 

 2.4 การวิเคราะหขอมูล 

 1) วิเคราะหคาความชุกชุมของสัตวหนาดินขนาด

ใหญแตละกลุมดวยคารอยละ (%) 

 2) วิเคราะหและสวนเปลี ่ยงเบนมาตรฐานของสัตว

หนาดินขนาดใหญในแตละสถานี (ตัวตอตารางเมตร) และ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความหนาแนนในแต

ละสถานี ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-

Way ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 3) วิเคราะหดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ

สัตวหนาดินขนาดใหญ ไดแก ดัชนีความหลากหลาย (H’) 

คำนวณโดยใชสูตร Shannon-Wiener Diversity Index ดัชนี

ความโดดเดน (D) คำนวณโดยใชสูตร Margalef’s Index 

และดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) คำนวณโดยใชสูตร Pielou’s 

evenness Index 

 4) วิเคราะหปริมาณสารอินทรียในดินตะกอน โดยการ

คำนวณปริมาณอินทรียสารรวมที่สูญหายไปหลังจากการเผา 

และแสดงเปนคารอยละของมลทินที่หายไปหลังการเผา (% 

loss of ignition ; LOI) 

 5) วิเคราะหความสัมพันธระหวางความหนาแนนของ

สัตวหนาดินขนาดใหญกับสารอินทรียรวมในดินตะกอน ดวย

การว ิ เคราะหค าส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพันธ  (correlation 

coefficient ; r) 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

  3.1 ชนิดและความชุกชุมของสัตวหนาดินขนาดใหญ 

 จากการศึกษาความชุกชุมของสัตวหนาดินขนาดใหญ

ในพื ้นที ่ศึกษา พบสัตวกลุ มเดนเพียง 1 กลุ มเทานั ้น คือ 

Mollusks คิดเปนรอยละ 94.18 ของจำนวนสัตวหนาดิน

ขนาดใหญที ่พบทั ้งหมด เม ื ่อนำมาทำการวิเคราะหและ

ตรวจสอบชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน พบตัวอยางสัตวที่

สามารถจำแนกชนิดได จำนวนทั ้ งส ิ ้น 10 ชน ิด ได แก  

Assiminea ( Sphaerassiminea)  brevicula ( 4 7 . 0 9%) 

รองลงมาได แก   Cerithidea cingulate (12.91%) และ 

Laemodonta siamensis (11.14%) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 

1 

 การที ่พบ Mollusks ม ีความชุกชุมมากที ่ส ุด อาจ

เนื่องมาจากเปนกลุมสัตวที่มีความทนทานตอสภาพแวดลอม

ไดดีกวาสัตวหนาดินขนาดใหญในกลุมอื่นๆ โดยเฉพาะอยาง

ยิ ่งในหอยฝาเดียวชนิด A. (Sphaerassiminea) brevicula 
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ซึ่งเปนสัตวชนิดเดนที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ โดยพบมีการ

กระจายตัวทุกสถานี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจันทิมา 

ในป พ.ศ.2545 [2] ที่ทำการสำรวจสัตวหนาดินในปาชาย

เลนธรรมชาติบริเวณพื้นที่ศึกษาเชนเดียวกัน เนื่องจากหอย

ชนิดนี้มีเปลือกที่หนาเรียบ และมีฝาปดชองเปดที่แนนหนา 

ซึ ่งจะชวยเก็บกักความชื้นไวได ทำใหสามารถทนทานตอ

สภาพขาดน้ำไดดี [3] 

 3.2 ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญ 

 จากการศึกษาพบวาบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ 

(แนว R) มีความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญสูงกวา

บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมือง

เพชรบุรีที่ผานการบำบัดแลว (แนว C) โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด

ในสถานี R2 เทากับ 1,868.37±225.94 ตัวตอตารางเมตร 

รองลงมาคือสถานี R3 (647.56±183.87 ตัวตอตารางเมตร) 

และสถาน ี  R1 (329.09±18.39 ต ัวต อตารางเมตร) 

ตามลำดับ จะเห็นไดวาคาเฉลี ่ยดังกลาวมีความแตกตาง

ระหวางสถานีคอนขางสูง โดยมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value < 0.05) 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคาที่ปรากฏในบริเวณแนว C พบวามี

คาเฉลี่ยคอนขางใกลเคียงกัน โดยเฉพาะในสถานี C1 และ

สถานี C3 (ดังตารางที่ 2) และไมมีความแตกตางทางสถิติที่

ระดับนัยสำคัญ 0.05 (p-value > 0.05) ของคาเฉลี่ยความ

หนาแนนในแตละสถานี 

 ผลการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัย

ของปริศนาในป พ.ศ. 2543 [4] ที ่ไดทำการศึกษาชนิด 

ปริมาณ และการกระจายตัวของสัตวหนาดินในแปลงปาชาย

เลนกอนใชบำบัดน้ำเสียในบริเวณพื้นที่ศึกษา พบวาความ

หนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

195.83 ตัวตอตารางเมตร ซึ่งนอยกวาที่สำรวจพบในครั้งนี้ 

ทั้งนี้ อาจเนื่องจากปาชายเลนในพื้นที่ศึกษาในอดีตเคยเปน

พื้นที่นากุงราง มีสภาพเสื่อมโทรมและมีการถมดินใหมเพ่ือ

ปลูกปาชายเลน สภาพดินในแปลงปาจึงมีความอุดมสมบูรณ

คอนขางต่ำ ประกอบกับปาชายเลนที่เกิดใหมยังมีอายุนอย 

และมีสังคมพืชจำนวนนอยชนิด ทำใหมีอินทรียวัตถุซึ่งเปน

แหลงอาหารของสัตวหนาดินไมหลากหลาย จึงสงผลใหสัตว

หนาดินขนาดใหญมีจำนวนนอย 

 3.3 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

 จากการวิเคราะหดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ

ของสัตวหนาดินขนาดใหญในพื้นที่ศึกษาดังตารางที่ 3 พบวา

บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ (แนว R) มีคาเฉลี่ยของดัชนีความ

หลากหลาย (H’) ดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) และดัชนีความโดด

เดน (D) เทากับ 0.91±0.30, 0.90±0.38 และ 0.69±0.24 

ตามลำดับ ในขณะที่บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจาก

ชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีท่ีผานการบำบัดแลว (แนว C) จะ

มีคาเฉลี่ยของดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพทั้ง 3 ประการ 

เทากับ 0.86±0.23 (H’), 0.74±0.14 (J’) และ 0.87±0.12 

(D) ตามลำดับ 

 การวิเคราะหดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ เปน

การศึกษาขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาความหลากหลาย 

ความชุกชุม และการกระจายตัวของกลุมประชากรสิ่งมีชีวิตใน

พื ้นที ่ศ ึกษาหนึ ่งๆ ซึ ่งผลจากการวิเคราะหขอมูลในครั ้งนี้ 

พบวาบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีดัชนีความหลากหลาย 

(H’) และดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) สูงกวาบริเวณปาชายเลนที่

รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีท่ีผานการบำบัด

แล ว ยกเว นด ัชน ีความโดดเด น (D) ซ ึ ่ งบร ิ เวณแนว C 

(0.87±0.12) จะมีคาเฉลี ่ยสูงกวาแนว R (0.69±0.24) จึง

แสดงใหเห็นวาบริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีแนวโนมของ

ความหลากหลายของสัตวหนาดินขนาดใหญ ที่มีความชุกชุม

ใกลเคียงกัน และมีการกระจายสม่ำเสมอกัน สวนบริเวณปา

ชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ผาน

การบำบัดแลว ซึ่งมีดัชนีความโดดเดน (D) สูง โดยเฉพาะใน

สถานีที ่ 2 (0.99±0.59) อาจเนื ่องมาจากการสำรวจพบ

ประชากรหอยฝา เด ี ย วชน ิ ด  A.  ( Sphaerassiminea) 

brevicula ชุกชุมมากที่สุด 

 

 

 3.4 ปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอน 

 จากการวิเคราะหปริมาณสารอินทรียรวมในตัวอยาง

ดินตะกอนของแตละสถานีเก็บตัวอยาง (ดังตารางที่ 4) พบวา

ดินตะกอนในบริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชน

เทศบาลเมืองเพชรบุรีท่ีผานการบำบัดแลว (แนว C) มีปริมาณ

สารอินทรียเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 8.41 ± 0.59 - 21.10 ± 
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1.70 ในขณะที ่บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ (แนว R) มี

คาเฉลี่ยอยูระหวางรอยละ 5.02 ± 2.44 - 15.16 ± 0.39 

 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะหในเบื้องตน พบวา

ปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอนจากบริเวณปาชายเลน

ที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีที่ผานการ

บำบัดแลว มีคาเฉลี ่ยโดยรวมสูงกวาบริเวณปาชายเลน

ธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณสถานีที่ 1 (C1) และสถานที่ 2 

(C2) ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากเปนบริเวณที่อยูใกลกับจุดปลอย

น้ำเสียที ่ผ านการบำบัด จึงทำใหดินตะกอนมีการสะสม

สารอินทรียเอาไวเปนปริมาณมาก และมีปริมาณการสะสม

ลดลงในสถานีที่ 3 (C3) ซึ่งอยูหางออกไปจากจุดปลอยน้ำ

เสียที่ผานการบำบัด ปริมาณอินทรียสารจะมีการสะสมลดลง

อยางเห็นไดชัดจากสถานีที่ 1 (R1 และ C1) ไปยังสถานีที่ 3 

(R3 และ C3) เนื่องจากบริเวณตอนกลางของปาชายเลนจะ

มีการรวงหลนของเศษกิ่งไมใบไมตกทับถมกันเปนจำนวน

มาก และจะลดนอยลงไปในบริเวณสวนที่เปนขอบปาและ

พื้นที่ดินเลนที่อยู ติดกับทะเล โดยจากการศึกษาของผุสดี

และคณะในป พ.ศ. 2558 [5] พบวาบริเวณชายฝงทะเลติด

แผนดินดานหนาของพ้ืนที่ศึกษา จะมีแสมทะเลขึ้นอยูอยาง

หนาแนน จึงทำใหเกิดการสะสมของปริมาณอินทรียวัตถุที่

เก ิดจากการผ ุพังเน าเป  อยสลายของเศษไมและใบไม 

กลายเปนธาตุอาหารแกพืชและสัตวที่ดำรงชีวิตไดมากกวา

บริเวณชายฝงทะเล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกิตทิ์ใน

ป พ.ศ. 2561 [6] ที ่พบวาปริมาณสารอินทรียในดินจะมี

คาเฉลี่ยสูงสุดในปาชายเลนตอนบน (รอยละ 11.69±3.29) 

และมีแนวโนมลดลงเปนลําดับตามระยะทางออกสูทะเล 

 สำหรับผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความ

หนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญกับปริมาณสารอินทรีย

รวมในดินตะกอนดวยคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ (r) พบวาใน

บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมือง

เพชรบุรีที่ผานการบำบัดแลว มีคาเฉลี่ยความหนาแนนของ

สัตวหนาดินขนาดใหญแปรผันตรงกับปริมาณสารอินทรีย

รวมในดินตะกอน (r = 0.3991) โดยพบจำนวนตัวที่เพิ่มข้ึน

ของหอยฝาเดียวชนิด A. (Sphaerassiminea) brevicula 

ซึ่งเปนสัตวกลุมเดนของพื้นที่การศึกษา หอยชนิดนี้จัดเปน

พวกที่กินสารอินทรียในดิน ตลอดจนสาหรายและจุลชีพบน

ผิวดินเปนอาหาร [7] ผลการศึกษาในครั้งนี้ยังมีสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของณัฐกิตทิ์ ในป พ.ศ. 2561 [6] ที่พบวาความ

ชุกชุมของหอยฝาเดียวชนิด A. brevicula มีแนวโนมแสดง

ความสัมพันธทางตรงกับปริมาณสารอินทรีย ในดิน (r = 

0.309) 

 ในทางตรงกันขาม ผลการวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญกับปรมิาณ

สารอินทรียรวมในดินตะกอนในบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ 

พบวามีคาแปรผกผันโดยวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) ไดเทากับ - 0.1894 ซึ่งอธิบายไดวาเม่ือปริมาณสารอินทรยี

รวมในดินตะกอนเพิ ่มขึ ้น ความหนาแนนของสัตวหนาดิน

ขนาดใหญลดลง ในกรณีนี้อาจเกิดจากปจจัยทางชีวภาพอื่นๆ 

บางประการ ซึ่งจากการศึกษาของอรทัยในป พ.ศ. 2555 [8] 

พบวาบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ โดยเฉพาะสถานีที่ 1 (C1) 

พบวามีเศษซากพืชที่รวงหลนรายปเปนจำนวนมากที่สุด ซึ่ง

สงผลใหสารอินทรียในดินตะกอนมีปริมาณสูง แตซากพืชและ

เศษไมใบไมที่รวงหลนเหลานั้น อาจกอใหเกิดการสะสมของ

สารแทนนินซึ่งมีอยูในพรรณไมปาชายเลนเปนจำนวนมากดวย 

และดวยเหตุที่สารแทนนินนั้นมีสภาพเปนกรด จึงอาจเปนตัว

แปรที่จำกัดความชุกชุมของสัตวหนาดินในบริเวณดังกลาว [9] 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาสัตวหนาดินขนาดใหญและอินทรียสารใน

ดินตะกอนบริเวณปาชายเลนในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด

เพชรบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้ 

 4.1 พบสัตวหนาดินขนาดใหญกลุมเดน คือ Mollusks 

คิดเปนรอยละ 94.18 ของจำนวนสัตวหนาดินขนาดใหญท่ีพบ

ท ั ้ งหมด โดยมีส ัตว ท ี ่ เป นชน ิดเด น ได แก   Assiminea 

(Sphaerassiminea) brevicula (4 7 . 0 9% ) , Cerithidea 

cingulate (1 2 . 9 1 % )  แ ล ะ  Laemodonta siamensis 

(11.14%) 

 4.2 ความหนาแนนของสัตวหนาดินขนาดใหญบริเวณ

ปาชายเลนธรรมชาติมีคาสูงกวาบริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำ

เส ียฯ ที ่ผ านการบำบัดแลว เท าก ับ 329.09±18.39 - 

1,868.37±225.94 ตัวตอตารางเมตร 
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 3) บริเวณปาชายเลนธรรมชาติมีค าด ัชนีความ

หลากหลาย (H’) และดัชนีความสม่ำเสมอ (J’) ส ูงกวา

บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียฯ ที่ผานการบำบัดแลว 

ยกเวนคาดัชนีความโดดเดน (D) เทาน้ัน ท่ีบริเวณปาชายเลน

ที่รองรับน้ำเสียฯ ที่ผานการบำบัดแลว จะมีคาสูงกวาบริเวณ

ปาชายเลนธรรมชาติ 

 4) ปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอนจากบริเวณ

ปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียฯ ที ่ผานการบำบัดแลว จะมี

คาเฉลี่ยโดยรวมสูงกวาบริเวณปาชายเลนธรรมชาติ และมี

ปริมาณสูงสุดในบริเวณตอนกลางปาชายเลน และลดลงเปน

ลําดับ ตามระยะทางออกสูทะเล 

 

5. กติติกรรมประกาศ 

 คณะผูวิจัยขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการศึกษาวิจัย

และพัฒนาสิ ่งแวดลอมแหลมผักเบ ี ้ย อ ันเน ื ่องมาจาก

พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรีทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะห

และใหความชวยเหลือในการเก็บตัวอยางในครั้งนี้เปนอยาง

ดี และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที ่ไดเอ ื ้ออำนวยอุปกรณ 

เครื ่องมือและสถานที่ทำการวิจัย จนทำใหงานวิจัยครั้งนี้

สำเร็จลุลวงไดดวยดี 
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ตารางที่ 1 ชนิดและจำนวนตัวของสัตวหนาดินขนาดใหญในแตละสถานีเก็บตัวอยาง 

กลุมสัตว ชนิด 

จำนวนตัวในแตละสถาน ี
รวม 

(ตวั) 
แนว R แนว C 

1 2 3 1 2 3 

Annelids Family Nereidae 

- Nereis sp. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 Family Capitellidae  

- Capitella sp. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

Mollusks Family Potamididae 

- Cerithidea cingulate 

 

0 

 

0 

 

35 

 

0 

 

0 

 

16 

 

51  
Family Assimineidae 

- Assiminea (Sphaerassiminea) 

  brevicula 16 99 21 2 34 14 186  
- Assiminea (Assiminea) zilchi 0 31 0 1 5 0 37  

Family Iravadiidae 

- Fairbankia sp. 9 4 4 19 0 0 36  
Family Ellobiidae 

- Laemodonta siamensis  0 24 0 0 20 0 44  
- Laemodonta sp. 0 7 0 0 0 0 7  
- Laemodonta punctigera  0 1 0 0 3 0 4  

Family Stenothyridae 

- Stenothyra sp. 0 6 0 0 0 0 6 

 Family Tellinidae  

- Tellina sp. 0 0 0 0 0 1 1 

Crustacean Crab Larva 4 4 1 10 1 1 21 

รวม (ตัว)  29 176 61 32 65 32 395 
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยความหนาแนนและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสัตวหนาดินขนาดใหญในแตละสถานีเก็บตัวอยาง  

   (หนวย = ตัวตอตารางเมตร) 

พื้นที่ศึกษา สถาน ี   ± SD 

บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ (แนว R) R1 329.09 ± 18.39 

R2 1,868.37 ± 225.94 

R3 647.56 ± 183.87 

บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุร ี

ที่ผานการบำบัดแลว (แนว C) 

C1 339.70 ± 181.09 

C2 690.02 ± 150.50 

C3 339.70 ± 132.59 

 

ตารางที่ 3 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินขนาดใหญในแตละสถานีเก็บตัวอยาง 

พื้นที่ศึกษา สถาน ี ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

(H’) (J’) (D) 

บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ (แนว R) R1 0.53±0.48 0.60±0.52 0.57±0.26 

R2 1.10±0.47 0.75±0.06 0.97±0.63 

R3 1.11±0.50 1.33±0.85 0.54±0.32 

เฉลี่ย 0.91±0.30 0.90±0.38 0.69±0.24 

บริเวณปาชายเลนท่ีรองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาล

เมืองเพชรบุรีท่ีผานการบำบัดแลว (แนว C) 

C1 0.85±0.28 0.80±0.10 0.88±0.37 

C2 1.10±0.32 0.83±0.08 0.99±0.59 

C3 0.64±0.56 0.58±0.50 0.76±0.36 

เฉลี่ย 0.86±0.23 0.74±0.14 0.87±0.12 

 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยปริมาณสารอินทรียรวมในดินตะกอนในแตละสถานีเก็บตัวอยาง (หนวย = รอยละ) 

พื้นที่ศึกษา สถาน ี   ± SD 

บริเวณปาชายเลนธรรมชาติ (แนว R) R1 15.16 ± 0.39 

R2 9.84 ± 1.87 

R3 5.02 ± 2.44 

บริเวณปาชายเลนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุร ี

ที่ผานการบำบัดแลว (แนว C) 

C1 21.10 ± 1.70 

C2 19.72 ± 1.24 

C3 8.41 ± 0.59 
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ภาพท่ี 1 แสดงการกำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

ที่มา : อรทัย (2555) 
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การคัดเลือกสารสกัดพชืบางชนิดท่ีออกฤทธิ์ยับย้ังเอนไซมไลเพสจากตับออน 

Screening of some plants extract for  
anti-pancreatic lipase activity  

 
ศุภวัฒน  บำรุงจิต (Suppawat Bumrungjith)1 
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บทคัดยอ  

ในงานวิจัยนี้ไดทำการคัดเลือกตัวยับยั้งเอนไซมไลเพสจากตับออนจากแหลงธรรมชาติ โดยทำการสกัดสารจากพชืที่

ปลูกในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 5 ชนิด ไดแก กระถินณรงค ขอย ไทรยอย ไผรวก และอินทนิลน้ำ จากผลการ

วิเคราะหพบวา ที่ความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สารสกัดเอทานอลของอินทนิลน้ำมีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซมไลเพส

จากตับออนในหลอดทดลองไดดีที ่สุด ซึ ่งสามารถนำไปตอยอดในการศึกษาองคประกอบทางเคมีในการออกฤทธิ์ยับยั้ง

เอนไซมไลเพสเพ่ือใชในการรักษาโรคในอนาคต 

 

Abstract  
 

In this research, the new pancreatic lipase (triacylglycerol lipase, EC 3.1.1.3) inhibitors 
from natural sources were screened. Five plants found in Phranakhon Rajabhat University were 
extracted, namely Acacia auriculiformis, Streblus asper, Ficus Benjamina, Lagerstroemia 
speciose and Thysostachys siamensis. On evaluating the results, at 100 mg/ml of Lagerstroemia 
speciose ethanolic extracts exhibited strong in vitro anti-lipase activity. Further 
characterization of phytoactive compounds responsible for anti-lipase action is required to 
evaluate the therapeutic potentials of Lagerstroemia speciose. 
 

คำสำคัญ : โรคอวน ยับย้ังไลเพสจากตับออน สารสกัดจากพืช  

Keywords : obesity, anti-pancreatic lipase activity, plants extract 
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1. บทนำ  

 โรคอวน (obesity) หรือภาวะน้ำหนักเกิน จัดเปน

ปญหาหลักทางสาธารณสุขที่พบมากขึ้นในยุคปจจุบัน [1] 

คนไทยมีปญหาเกี่ยวกับโรคอวนเนื่องจากพฤติกรรมการ

บริโภคที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะการนิยมบริโภคอาหาร

ประเภทที่มีแปง น้ำตาล และไขมันสูง ทำใหมีน้ำหนักตัวและ

ไขมันสะสมในรางกายเพิ่มขึ้น การมีน้ำหนักตัวมากเกินไป

สงผลโดยตรงตอบุคลิกภาพภายนอกและกอใหเกิดโรคภัย

ตางๆ ตามมา ภาวะแทรกซอนของโรคอวนที ่พบไดบอย 

ไดแก โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับหัวใจ

และหลอดเลือด โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคมะเร็งบางชนิด โรค

เกี ่ยวกับต ับ เป นต น ว ิธ ีการร ักษาผ ู ป วยโรคอวนนั้น 

โดยทั่วไปใชวิธีการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย 

สำหรับผูปวยบางคนพบวา การควบคุมอาหารและการออก

กำลังเปนสิ่งท่ีทำไดยาก จำเปนตองอาศัยยาในการรักษาโรค 

ไดแก ยาออลิสแตท (orlistat) มีกลไกการออกฤทธิ์โดยการ

ยับยั้งไลเพส ซึ่งเปนเอนไซมที่ผลิตจากกระเพาะอาหารและ

ตับออน ตัวยาดังกลาวจะทำหนาที ่ยอยสลายไขมันจาก

อาหารไดเปนกรดไขมันและกลีเซอรอล เมื ่อมีการยับยั้ง

กิจกรรมของไลเพสจะสงผลใหไขมันไมถูกยอยสลาย จึงลด

การดูดซึมเขาสูรางกายและถูกขับออกทางอุจจาระ แตการ

ใช ยาในกลุ มนี้ต ิดต อก ันเป นเวลานานจะทำใหเกิดผล

ขางเคียงตอผู ปวย เชน ควบคุมการขับถายลำบาก เบ่ือ

อาหาร ผ่ืนคัน และเกิดอาการไมพ่ึงประสงคในระบบทางเดนิ

อาหาร เชน คลื่นไส ปวดทองสวนบน อุจจาระมีสมหรือ

น้ำตาล [2] ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหผูวิจัยมีความตองการ

ค นหาต ัวย ับยั้งไลเพส จากธรรมชาต ิซ ึ ่งไม ก อให เกิด

ผลกระทบขางเคียง และอาการไมพ่ึงประสงคตอรางกาย 

กระถินณรงค (Acacia auriculiformis)  เปนไม

ขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-20 เมตร เปนไมผลัดใบ เรือนยอดแผ

กวางกิ่งกานสาขามากมาย  ใบ   ขนาดใหญหนา สีเขียวเขม 

เรียวยาว ดอก มีสีเหลือง ออกรวมกันเปนชอคลายหาง

กระรอกตามงามใบ ดอกยอยแตละดอกมีขนาดเล็กมาก 

ผล  เปนฝกที่มีลักษณะมวนขยุกขยิก  ฝกออนมีสีเขียว   ผล

แก  จะมีสีน้ำตาลเขมหรือดำมีเสนใยสีเหลือง เนื้อไม  มีสี

สวย กระพี้มีสีเหลือง แกนไมออกสีน้ำตาลจนถึงแดงเขมและ

ทนทาน ถูกนำมาใชประโยชนในอ ุตสาหกรรมผล ิตเยื่อ

กระดาษ สวนเปลือก มีแทนนิน ใชในอุตสาหกรรมการฟอก

หนังสัตว และใหสีธรรมชาติในอุตสาหกรรมผาปาติก [3] 

ขอย (Streblus asper) เปนพืชที่แตกกิ ่งกานเปน

พุมทึบ กิ่งกานคดงอ เปลือกตนบาง ขรุขระเล็กนอย มีสีเทา

อมเขียว ใบ รูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก แผนใบสีเขียว 

สากมือ เนื้อใบหนาคอนขางกรอบ ดอกออกเปนชอสั้นตาม

ซอกใบ ผลมีเนื้อ ผนังผลชั้นในแข็ง เมื่อออนสีเขียว สุกเปนสี

เหลืองใส สมัยโบราณใชกิ่งสดในการทำความสะอาดฟน ทำให

ฟนขาว แข็งแรง เปลือก แกทองเสีย ฆาเช้ือแบคทีเรีย [4] 

ไทรยอย (Ficus benjamina) เปนไมยืนตนหรือพุม

ไมผลัดใบขนาดกลาง ที่มีความสูงไดประมาณ 5-15 เมตร ลำ

ตนแตกเปนพุมหนาทึบและแผกิ่งกานสาขาทิ้งใบหอยยอยลง 

เปลือกตนเปนสีน้ำตาล มีรากอากาศแตกยอยลงสูพื้นดินเปน

จำนวนมาก รากอากาศ มีสรรพคุณ บำรุงโลหิต แกกษัย บำรุง

น้ำนม ขับปสสาวะ แกทองรวง [4] 

อินทนิลน้ำ (Lagerstroemia speciose) จัดเปนไม

ยืนตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ใบมรีสขมฝาดเย็น ชวยลดโรค

ความดันโลหิตสูง ลดระดั บไขมันและน้ำตาลในเลือด เปลือก 

ลดไข [4] 

ไผรวก (Thysostachys siamensis)  เปนไมลมลุก 

เปนไมพุมเปนกอ ลำตนตั้งตรง กลม เปนทรงกระบอกกลวง 

ขนาด 2- 5 เซนติเมตร ผิวเกลี้ยง สีเขียวอมเทา ไมมีหนาม 

เนื้อเเข็ง มีชอปลองชัดเจน ใบเดี่ยว เรียงสลับ 2 แถว ใบรูป

หอก ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบคม ผิวใบดานบน

เรียบ สีเขียวออน ใบแกสีเหลืองออน ใชประโยชน ในการทำ

เครื่องจักสาน เครื่องมือกสิกรรม หนอ รับประทานได บำรุง

รางกายและบำรุงสายตา แกริดสีดวงทวาร ใบ ฟอกโลหิตขับ

ระดู [5] 

ปจจุบันมีงานวิจัยที่เปนที ่ยอมรับแสดงใหเห็นถึง

ความเปนไปไดในการนำสมุนไพรมาใชในการรักษาโรคใน

รูปแบบของแพทยทางเลือกขึ ้นโดยอาศัยความรู ในการใช

สมุนไพรจากภูมิปญญาชาวบานมาวิจัยในหองปฏิบัติการ 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการออกฤทธิ์ของสาร

สกัดพืชในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไลเพส เพื่อนำไปสู
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การคนพบพืชสมุนไพรที่มีคุณประโยชนและนำมาใชเปน

แนวทางในการรักษาผูปวยภาวะน้ำหนักเกินตอไป 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง  

 2.1 วัสดุอุปกรณ (materials) 

 พารา-ไนโตรฟนิลปาลมมิเตท (p-NPP) ไลเพสจาก

ตับออน ทริสบัฟเฟอร   

2.2 วิธีการ (methods) 

2.2.1 การเก็บตัวอยางพืช 

ทำการเก็บตัวอยางพืชภายในมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร ไดแก กระถินณรงค ขอย ไทรใบแหลม ไผ

รวก และอินทนิลน้ำ  

2.2.2 การเตรียมสารสกัดพืช 

นำตัวอยางพืชทั ้ง 5 ชนิดมาทำความสะอาด 

และอบใหแหงที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการ

บดพืชตัวอยางใหละเอียด โดยนำไปแช (maceration) ใน

ตัวทำละลายเอทานอล รอยละ 95 นาน 7 วัน และนำไป

สกัดดวยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง (sonicator) ที่ความถี่ 

80 KHz อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียล เปนเวลา 30 นาที 2 

ครั้ง จากนั้นนำไประเหยตัวทำละลายออกดวยเครื่องกลั่น

ระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator)  

2.2.3 ทดสอบฤทธ์ิยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม 

ไลเพสจากตับออน 

ทำการศึกษาฤทธิ์การยับยั้งกิจกรรมของไลเพส

โดยการว ัดอ ัตราการปลดปลอย พารา-ไนโตรฟนอล  

(p-nitrophenol) จาก พารา-ไนโตรฟ น ิลปาล มม ิ เตท  

(p-nitrophenelplamitate; p-NPP) ดวยวิธี colorimetric 

method [6] ทำการเตรียมสารสกัดพืชใหมีความเขมขน 

100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เอนไซมไลเพส 0.1 มิลลิกรัม

ละลายใน 50 มิลลิโมลาร ทริสบัฟเฟอร pH 8.0 เติมสารตั้ง

ตน ประกอบดวย 3 มิลลิโมลาร p-NPP ละลายใน 2-โพรพา

นอล ทำการบมปฏิกิริยาเปนเวลานาน 30 นาที ที่ 37 องศา

เซลเซียส นำไปวัดคาการดูดกลืนคลื่นแสงท่ี 410 นาโนเมตร

ดวยเครื่องไมโครเพลตรีเดอร (microplate reader)  

 

 

 

รอยละการยับยั้งกิจกรรมของไลเพส = (Ac – As/Ac) x 100  

เม่ือ Ac และ As เปนคาการดดูกลนืคล่ืนแสงของตัวควบคุม

และตัวอยาง ตามลำดับ 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ในการศึกษาเปอรเซ็นตการยับยั ้งกิจกรรมของ

เอนไซมไลเพสด วยสารสกัดเอทานอลและโซนิเคตดวย

สมุนไพร 5 ชนิด ที่ความเขมขน 100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 

พบวา รอยละการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซมไลเพส เรียงจาก

มากไปนอย ไดแก อินทนิลน้ำ (74.89) ไทรยอย (66.19) ไผ

รวก (57.89) ขอย (42.79) และ กระถนิณรงค (1.0857) แสดง

ดังภาพที่ 1 โดยสารสกัดจากใบอินทนิลมีฤทธิ์ในการยับยั้ง

กิจกรรมของไลเพสไดดีท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ Chan 

และคณะ ไดทำการศึกษาพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ของใบอินทนิล พบสารสำคัญ ไดแก ไตรเทอรปน แทนนิน 

กรดเอลลาจิก ไกลโคไซค และฟลาโวน เปนองคประกอบ มี

สมบัติทางเภสัชวิทยาในการตานอนุมูลอิสระ ยับยั้งแบคทเีรีย 

ยับยั ้งไวรัส ลดการอักเสบ ระงับอาการปวด แกทองรวง 

บรรเทาโรคเกาส ยับยั้งไขมัน และลดการสะสมของผังผืด [7] 

4. สรุปผลการวิจัย 

 สารสกัดจากใบอินทนิลมีฤทธิ์ในการยับยั้งกิจกรรม

ของไลเพสไดดีที่สุด รองลงมา ไดแก ไทรยอย ไผรวก ขอย 

และ กระถินณรงค ตามลำดับ จากขอมูลที่ไดจากงานวิจัยนี้ 

สามารถนำไปตอยอดในการศึกษาองคประกอบทางเคมี 

ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งไลเพสของตับออนที่ความเขมขนรอย

ละ 50 (IC50) และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพตอไป 

 

5. กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ใหความอนุเคราะห

อุปกรณและสารเคมีที่ใชในงานวิจัยนี ้
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ผลของน้ำสมควันไม และปุยเคมี (15:15:15) ที่มีตอการเจริญเติบโตของ 

กระเจี๊ยบเขียว  

Effects of Wood Vinegar and Fertilizer (15:15:15) on Growth of 
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บทคัดยอ  

การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของน้ำสมควันไมและปุยเคมีสูตร 15-15-15 ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของ

ตนกระเจี๊ยบเขียวโดยใชน้ำสมควันไมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในความเขมขนตางๆ โดยแบงการทดลองเปน 2 การทดลอง

ยอยคือ 1) การทดสอบผลของน้ำสมควันไมและปุยสูตร 15-15-15 ที่มีตอการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว 2) การทดสอบผล

ของน้ำสมควันไมและปุยสูตร 15-15-15 ที่มีตอการเจริญเติบโตของตนกระเจี๊ยบเขียว ทำการทดลองทั้งหมด 7 ชุดทดลอง 

ไดแก น้ำเปลา (ชุดควบคุม) น้ำสมควันไมอัตราสวน 1:100 1:300 และ 1:500  สารละลายปุยสูตร 15-15-15 อัตราสวน 

1:100 1:300 และ 1:500 ผลการทดสอบความงอก และระยะเวลาในการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว พบวา เมล็ดกระเจี๊ยบท่ี

แชดวยน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:100  สงผลใหเมล็ดที่การงอกมากที่สุด (รอยละ 81.65±4.04) แตการแชดวยสารละลายปุย

สูตร 15-15-15 อัตราสวน 1:100  มีแนวโนมทำใหเปอรเซ็นตการงอกลดลง และทำใหเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวงอกชาลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับการทดลองชุดควบคุม การฉีดพนสารสกัดความเขมขนที่กำหนด ทุก 15 วัน พบวา กระเจี๊ยบเขียวที่พนดวย

สารละลายปุย 15-15-15 ที่อัตราสวน 1:300  มีการเจริญทางลำตนและจำนวนใบดีที่สุด (100.4 ซม และ 59 ใบ) ซึ่งมีความ

แตกตางทางสถติิกับสิ่งทดลองอื่นๆ ในขณะที่ปุยสูตร 15-15-15 อัตราสวน 1:100  สงผลใหมีจำนวนฝกและใหน้ำหนักฝกที่ดี

ที่สุด (2.4 ฝก, 36.47 กรัม ตามลำดับ) อยางไรก็ตาม การเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวจะเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดดีเมื่อ

ใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 ทุกความเขมขน แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญกับน้ำสมควันไมอัตราสวน 1:100  ดังนั้น เรา

สามารถใชน้ำสมควันไมทดแทนปุยเคมีได เพ่ือลดการใชสารเคมีและลดการใชปุยเคมีในทำการเกษตรไดตอไปในอนาคต 

 

Abstract  

A study has been made to compare the efficiency of wood vinegar and fertilizer (15-
15-15) which affects the growth of Abelmoschus esculentus L. Moench. using the wood vinegar 
and chemical fertilizer formula 15-15-15 in various concentrations. The research was 
derived by dividing into 2 experiments. First, the effect of wood vinegar and fertilizer 15-15-
15 on germination of A. esculentus seeds. Second, the effect of wood vinegar and fertilizer 15-
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15-15 on growth Growing of A. esculentus. All seven experiments were conducted, water 
(control), concentration ratio of wood vinegar (1:100, 1:300 and 1:500), concentration ratio of 
fertilizer (15-15-15) solution (1:100, 1:300 and 1:500), germination test and timing of A. 
esculentus seed germination. It was found that A. esculentus seeds which soaked in wood 
vinegar at 1:100 ratio resulted in the highest germination rate (81.65 ± 4.04%) but the tendency 
to reduce percentage of germination rate when soaking with fertilizer (15-15-15) solution at 
1:100 ratio. When spraying the extract at a specified concentration every 15 days. It was found 
that A. esculentus sprayed with fertilizer (15-15-15) solution at the concentration of 1:300 ratio 
had the highest growth of stem and number of leaves (100.4 cm and 59 leaves) in statistically 
significant differences. Fertilizer (15-15-15) formula with concentration of 1:100 ratio showed 
that the highest number of pods and pod weight (2.4 pods, 36.47 grams respectively). However, 
the growth of A. esculentus will grow and high yield when using chemical fertilizer (15-15-15) 
formula at all concentrations ratio but not significantly different with 1:100 of wood vinegar. 
Therefore, we can use wood vinegar to replace chemical fertilizer to reduce the use of 
chemicals and reduce the use of chemical fertilizers for agriculture in the future. 
 

คำสำคัญ : น้ำสมควันไม ปุยเคมี การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโตของลำตน กระเจี๊ยบเขียว 

Keywords: wood vinegar, fertilizer, seed germination, growth of stem, Abelmoschus 
esculentus L. Moench. 
 

1. บทนำ  

ในปจจุบันประชากรทั่วโลกมีการเจริญเติบโตขึ้น

อยางรวดเร็ว จึงทำใหประชากรมีความตองการอาหารเพิ่ม

มากขึ้นตามจำนวนเพ่ือใหเพียงพอตอการบริโภค การพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตรทางดานพืช เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต

ตอหนวยพ้ืนที่ใหมากขึ้นในปจจุบันมีการพัฒนาในหลายดาน

ดวยกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาพันธุ การใชสารกำจัดศัตรูพชื 

การใชปุยเคมีตลอดจนเทคนิคอื่นๆ เชน ระยะปลูก การตัด

แตง เปนตน การใชปุยเคมีถือเปนปจจัยหนึ่งที่จะเปนการ

ชวยเพิ่มผลผลิต เกษตรกรหันมาใชปุยเคมีกันมากเนื่องจาก

ใชสะดวกมีสูตรตางๆใหเลือกมากมายและเห็นผลเร็ว แตการ

ใชปุยเคมีก็มีขอจำกัดและอาจสรางผลกระทบไดเชนกัน 

ประสิทธิภาพของปุยเคมีต่ำกวาที่ควรจะเปนโดยเฉพาะเมื่อ

ใชในพื ้นที ่การเกษตรที ่ม ีอากาศรอนและแหงแลงธาตุ

ไนโตรเจนอาจสูญหายไปเกือบ 40-50% และถาภูมิอากาศ

ไมอำนวย เชน ฝนตกหนัก มีภัยแลงติดตอกัน ดินเสื่อมโทรม

หรือถูกกัดเซาะและมีอินทรียวัตถุไมมาก ประสิทธิภาพของ

ปุ ยเคมีก็ยิ ่งจะต่ำลง ปุ ยเคมีทำลายสมดุลของระบบนิเวศ 

และสงผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในดิน ปุยเคมีจะเรงอัตราการ

สลายตัวของอินทรียวัตถุ ทำใหโครงสรางของดินเสื่อมลง ดิน

จึงกระดาง ไมอุมน้ำซึ่งจะสงผลกระทบตอพืช อีกทั้งการใส

ปุ ยเคมีธาตุไนโตรเจนมากๆจะทำใหดินเปนกรด จนธาตุ

ฟอสฟอรัสที่มีอยูในดินแปรสภาพไปจากเดิมซึ่งพืชนำมาใช

ไมได 

สุขภาพดีเปนที่ปรารถนาของทุกคน หากประชาชน

มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพไมเหมาะสมจะมีโอกาสเกิดโรค

ตางๆไดจากการดำรงชีวิตในปจจุบันประชาชนมีโอกาสไดรับ

สารพิษเขาสูรางกาย ซึ่งสวนใหญไดรับจากการบริโภคอาหาร

ที่ปนเปอนสารเคมีตกคางในผัก ผลไม เนื้อสัตวการปนเปอน

สารเคมีจากกรรมวิธีการผลิตและจำหนาย  รวมถึงการเจือปน

ที่ผสมในอาหารเพื่อปรุงแตงรส เมื่อรางกายไดรับสารพิษจาก

การปนเปอนหรือเจือปนในอาหารจะทำใหเกิดอันตรายตอ

สุขภาพไดทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง จึงมีการรณรงค

ใหมีการปลูกผักปลอดสารเคมีเกิดขึ้นจากหนวยงานตางๆ 

สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอินทรียหรือปลูกพืช ผักอินทรีย

เป นสินคาที ่ผ ู ผล ิตนำมาจำหนายในทองตลาดเพื ่อเปน

ทางเลือกใหมใหผูบริโภคไดบริโภคผักที่ปลอดภัยตอสุขภาพ 

ถึงแมวาผักอินทรียมีราคาสูงกวาผักทั่วๆไป 20-30 เปอรเซ็นต

ก็ตาม การผลิตผักอินทรียเปนวิธีการปลูกผักที ่ม ีขั ้นตอน

ละเอียดกวาการปลูกผักทั่วไป การดูแลในระยะเวลาในการ

ปลูกตองมีการเอาใจใสและสม่ำเสมอมาก ทั้งนี้ประชาชนไทย

หรือชาวตางชาติตางพากันหันมาสนใจผักอินทรียกันมากขึ้น 
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ดวยมีประชานิยมเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ประชาชนสวนใหญ

เริ่มหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้น เริ่มมีการเลือกบริโภคสิ่ง

ที่ปลอดสารพิษมากขึ้น ตามความนิยม ทำใหการผลิตพืชผัก

อินทรียเปนทางเลือกใหมใหแกเกษตรกรชาวสวนไดเปน

อยางดี เนื่องดวยสามารถชวยลดตนทุนในการซื้อสารเคมี 

และพืชผักอินทรียยังสามารถขายไดในราคาที่สูงกวาผักที่

ปลูกดวยสารเคมีอีกดวย [1] 

กระ เจ ี ๊ ยบ เข ียว (Okra)  ม ีชื่ อว ิทยาศาสตร  

Abelmoschus  esculentus   L.  Moench. ช ื ่ออสามัญ

Okra, Gumbo, Lady’s finger, Quimbamto (อัฟริกา) อยู

ในวงศ ชบา (Malvaceae) ล ักษณะทางพฤกษศาสตร : 

ลักษณะทั่วไป กระเจี๊ยบเขียวเปนพืชผักยืนตน อายุประมาณ 

1 ป มีความสูง 40 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร ลำตน  มีขนสั้น ๆ 

มีหลายสี แตกตางตามพันธุ ใบ มีลักษณะกวางเปนแฉก

คลายใบละหุง แตกานใบจะสั้นกวา ดอก  มีสีเหลือง โคน

ดอกดานในสีมวง เมื่อบานคลายดอกผาย มีเกสรตัวผูตัวเมีย

อยูในดอกเดียวกัน ฝก  มีรูปเรียวยาว ปลายฝกแหลม มีทั้ง

ชนิดฝกกลมและฝกเหลี่ยม ซึ่งมีเหลี่ยม 5-10 เหลี่ยม ข้ึนกับ

พันธุ  ในแตละฝกมีเมล็ด 80-200 เมล็ด ฝกแก สีฝกจะ

เปลี่ยนเปนสีน้ำตาล และจะแตกออกตามแนวรอยสันเหลี่ยม 

ทำใหเห็นเมล็ดที่อยู ขางใน เมล็ด มีลักษณะกลมรีขนาด

เดียวกับถั่วเขียว เมล็ดออนมีสีขาว เมื่อแกมีสีเทา [2] 

กระเจี๊ยบเขียวเปนพืชผักชนิดใหมที่มีความสำคัญ

ในการสงออกของประเทศไทย โดยผลผลิตกวารอยละ 98 

สงออกจำหนายในประเทศญี่ปุน รองลงมาไดแกประเทศ

เยอรมัน อังกฤษ ฝรั ่งเศส และ เนเธอรแลนด เปนตน 

กระเจ๊ียบเขียวเปนผักที่มีคุณคาทางอาหารโดยเฉพาะวิตามิน

และแรธาตุตางๆ เมื ่อเปรียบเทียบกับผักชนิดอื ่นๆ เชน 

มะเขือเทศ มะเขือมวง กระเจี๊ยบเขียวอุดมไปดวยแคลเซียม 

นอกจากนี ้ย ังม ีสารจำพวกกำม ัน (gum) และเพคติน 

(pectin) ในปริมาณสูงทำใหมีลักษณะเปนเมือก ถาตองการ

ใหมีเมือกมากควรจะปรุงอาหารหรือตมใหสุก ซึ่งจะชวยลด

อาการโรคกระเพาะ ลำไสอักเสบ ปองกันอาการหลอดเลือด

ตีบตัน รักษาความดันโลหิตใหเปนปกติ บำรุงสมอง ทั้งยัง

เปนยาระบายที่ดีและมีสารชวยขับพยาธิตัวจี๊ดไดอีกดวย 

ชาวญี่ปุนนิยมบริโภคกระเจี๊ยบเขียวมากอาทิ ผักสดจิ้มซอส 

ชุบแปงทอด ปรุงเปนอาหารวางรับประทานกับเครื่องดื่ม และ

ใชทำขาวปนหอสาหราย เพราะเชื่อวาเปนผักที่มีคุณคาทาง

อาหารสูงใหผลดีตอสุขภาพรางกาย รวมทั้งชวยบรรเทาโรคได

หลายโรค [3] มีขอควรระวังในการรับประทาน คือ เมล็ด

กระเจี๊ยบเขียวที่เริ่มแก หรือ เมล็ดแก จะมีสารพิษที่มีผลตอ

ระบบประสาท คือ gossypol ที่อยูรวมกับโปรตีนในเมล็ด [4] 

อยางไรก็ตามความตองการจากกลุ มผ ู บร ิโภคที ่ม ีความ

หลากหลาย ทำใหกระเจี๊ยบเขียวเปนที่ตองการในตลาดมาก

ขึ ้น การผลิตกระเจี ๊ยบเขียวใหไดผลผลิตมากในระยะเวลา

นอยลง ผลผลิตมีคุณภาพดีและสามารถลดตนทุนคาใชจายลง

ไดนับเปนประโยชนตอเกษตรกรอยางยิ่ง มีผลการศึกษาที่

แสดงใหเห็นวา น้ำสมควันไมและปุยสูตร 15-15-15  มีผลตอ

ตอการเจริญเติบโตของพืช โดยจะชวยกระตุนการเจริญเติบโต

และเพิ่มผลผลิต อีกทั้งยังมีผลตอการเรงการงอกหรือยับยั้ง

การงอกของเมล็ดพันธุของพืชบางชนิด [5-12]  ดังนั้น หากนำ

น้ำสมควันไมเปนสารจากธรรมชาติที ่หาไดงายและปุยสูตร 

15-15-15 ซึ่งมีขายตามทองตลาดทั่วไปและราคาไมแพงมีให

เลือกหลากหลายยี่หอ จึงสามารถชวยลดตนทุนการผลิตไดอีก

ดวย  

วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อทำการศึกษาผลของ

น้ำสมควันไมและปุย 15-15-15 ที่มีตอการเจริญเติบโตรวมถึง

ความงอกของกระเจ ี ๊ยบเข ียว เพื ่อเปนแนวทางในการ

ประยุกตใชสารทั้ง 2 ชนิดในการผลิตกระเจี๊ยบเขียว เพื่อลด

ตนทุนและเปนสารที่ใชเพื่อการผลิตกระเจี๊ยบแบบปลอดภัย

จากสารพิษไดอีกดวย 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง  

2.1 วัสดุอุปกรณ (materials) 

น้ำสมควันไมเขมขน ปุยเคมีสูตร 15-15-15 ปุยผสม

สำเร็จรูปสูตรปรับปรุงดิน ปุยสูตร 24-7-7 และกระเจี ๊ยบ

เขียว 

2.2 วิธีการ (methods) 

 2.2.1 วางแผนการทดลอง 
 ใชแผนการทดลองแบบ randomized complete 

block design (RCBD) แบงการทดลองเปน 2 การทดลอง

ยอยคือ 1) การทดสอบผลของน้ำสมควันไมและปุยสูตร 15-
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15-15 ตอการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว 2) การทดสอบ

ผลของสารทั้งสองตอการเจริญเติบโตของตนกระเจี๊ยบเขยีว 

โดยทำการทดลองทั้งหมด 7 สิ่งทดลอง ไดแก น้ำเปลา (ชุด

ควบคุม) น้ำสมควันไมความเขมขน  1:100  , 1:300   และ 

1:500 สารละลายปุยสูตร 15-15-15 ความเขมขน  1:100  , 

1:300   และ 1:500 

2.2.2 การทำน้ำสมควันไมจากไมสะเดา 

วิธีการเตรียมเตาเผา ขุดหลุมเปนทรงกระบอก

กวาง 150 เซนติเมตร ลึก 200 เซนติเมตร เจาะรูสำหรับ

ระบายอากาศ ขนาด 20 เซนต ิ เมตร ระยะยาว 50 

เซนติเมตร ขุดปากสำหรับใสไมความกวาง 50 เซนติเมตร 

ลึกประมาณ 1 เมตร ตรงขามกับรระบายอากาศ นำดิน

เหนียวปนเปนกอนคลายอิฐ จากนั้นกอนขึ้นเปนอุโมงครูป

ครึ่งวงกลม จากนั้นใชดินเหนียวฉาบภายนอกอีกรอบหนึ่ง 

จากนั้นเจาะรูสำหรับใสทอเพื่อทำการควบแนนน้ำสมควันไม

โดยขุดรอดฐานของอุโมงคลึก 1 เมตร (ใกลปลายทอมีรูให

สำหรับใสน้ำสมควนัไมที่จะไหลออกมา) 

2.2.3 วิธกีารทำน้ำสมควันไม 

ใสไมสะเดาที่ตัดเตรียมไวน้ำหนักประมาณ 1,000 

กิโลกรัม โดยจะทอนไมตั้งขึ้นในชั้นแรก จากนั้นจึงเรียงทอน

ไมเปนแนวนอนขึ้นไมจนเต็มพื้นที่ท่ีกอไว ลงไปในเตาจากนั้น

จุดไฟใหติดและนำดินเหนียวเปยกน้ำปดปากทางที่จุด

เช้ือเพลิง รอจนกวาควนัจะเปลี่ยนเปนสีขาวขุนจึงนำภาชนะ

มาแขวนสำหรับใสน้ำสมควันไม ใชเวลาเผาประมาณ 48 

ชั่วโมง หรือจนกวาควันไมไมมีสี ปดรูระบายอากาศและทอ

ตางๆใหสนิท ไมใหม ีควันหรืออากาศออกมาได รอจน

อุณหภูมิของเตาเผาเย็นจึงเก็บผลผลิตน้ำสมควันไมได การ

เผาไมสะเดาน้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม จะไดน้ำสม

ควันไม 5 ลิตร โดยประมาณ 

2.2.4 วิธทีำน้ำสมควันไมเพ่ือในการเกษตร 

นำใสภาชะที่มิดชิด จากนั้นตั้งท้ิงไวในที่ปลอดแสง

ประมาณ 1-2 เดือน หรือจนกวาน้ำสมควันไมจะแยกชั้น เท

น้ำสมควันไมชั้นที่ 1 ทิ้งไป นำน้ำควันไมชั้นที่ 2 คือสวนท่ี

ใชได เทใสภาชนะที่ไมไวตอสารที่เปนกรด เก็บไวในที่ปลอด

แสงไมช้ืน นำไปใชในการเกษตรได 

2.2.5 การเตรียมสารละลาย 

 เตรียมสารละลายน้ำสมควันไมในอัตราสวน  1:100  

3 และ 5 ปริมาตร 1 ลิตร ดังนี ้ สารละลายน้ำสมควันไม  

1:100  ใชน้ำส มควันไม 10 มิลลิล ิตร ต อน้ำกลั ่น 990 

มิลลิลิตร สารละลายน้ำสมควันไม 3 ใชน้ำสมควันไม 3.3 

มิลลิลิตร ตอน้ำกลั่น 996.7 มิลลิลิตร 

สารละลายน้ำสมควันไม 5 ใชน้ำสมควันไม 2 มิลลิลิตร ตอน้ำ

กลั่น 998 มิลลิลิตร 

 เตรียมสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ในอัตราสวน  

1:100  1:300   และ 1:500 ปริมาตร 1 ลิตร ดังน้ี สารละลาย

ปุยสูตร 15-15-15  อัตราสวน 1:100  ใชปุยสูตร 15-15-15 

10 กรัมตอน้ำกลั่น 990 มิลลิลิตร สารละลายปุยสูตร 15-15-

15 อัตราสวน 1:300   ใชปุยสูตร 15-15-15 3.3 กรัมตอน้ำ

กล ั ่น 996.7 ม ิลล ิล ิตรสารละลายป ุ ยส ูตร 15-15-15  

อัตราสวน 1:500   ใชปุยสูตร 15-15-15  2 กรัมตอน้ำกลั่น 

998 มิลลิลิตร 

2.2.6 การทดสอบผลของน้ำสมควันไมและปุ ยสูตร 

15-15-15 ตอการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว  

เตรียมเมล็ดกระเจี ๊ยบเขียวใสภาชนะสำหรับแช

สารละลายละ 10 เมล็ด เทสารละลายที่มีเมล็ดกระเจ๊ียบเขียว

เตรียมอยู (คัดเอาเมล็ดที่ลอยน้ำออก) แชเมล็ดกระเจ๊ียบเขียว

เขียวในสารละลาย 12 ชั่วโมง นำมาเพาะในขวดที่เตรียมไว 

สังเกตการณงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว บันทึกผลโดยนับ

เมล็ดจำนวนเมล็ดที่งอก เปนระยะเวลา 3 วัน จากนั้นเลือก

เมล็ดกระเจี๊ยบที่งอกสมบูรณ ลงปลูกในถาดเพาะปลูกเพื่อให

เจริญเปนตนกลา รดน้ำเปนประจำทุกวัน บันทึกผล 

  2.2.7 การทดสอบผลของสารท ั ้ งสองต อการ

เจริญเติบโตของตนกระเจ๊ียบเขียว  

เตรียมแปลง ไถกลับหนาดินเพื่อตากหนาดิน 7 วัน

ยกรองดินขึ้น ความกวางประมาณ 45 เซนติเมตร จำนวน 8 

ร อง โดยแตละร องหางกัน 1.5 เมตรหลุมสำหรับปลูก 

ระยะหางของหลุม 50 เซนติเมตร ใสปุยยูเรีย สูตร 46-0-0 

และปุยผสมสำเร็จรูปสูตรปรับปรุงดิน รองพื้นกนหลุม เตรียม

เมล็ดกระเจี ๊ยบเขียวประมาณ 50-60 เมล็ด นำมาแชดวย

สารละลายน้ำสมควันไม อัตราสวน  1:100  ในเวลา 12 

ชั่วโมง (มี 1 ชุดควบคุมไมตองแชดวยสารละลายน้ำสมควันไม

แตแชน้ำเปลาแทน) นำเมล็ดกระเจี๊ยบที่แชสารละลายน้ำสม
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ควันไมครบ 12 ชั่วโมงแลวนั้น ลงวางในหลุมปลูก รดน้ำให

ชุม เชา-เย็น ฉีดสารละลายในแตละชุดการทดลองในวันที่ 

15 และวันที่ 30 ของระยะเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว หมั่น

กำจัดศัตรูพืชเปนประจำ สังเกตการเจริญเติบโตของตน

กระเจ๊ียบเขียว บันทึกผลการทดลอง 

2.2.8 การเก็บขอมูล 

ผลของน้ำสมควันไมและปุยสูตร 15-15-15 ตอ

การงอกของเมล็ดกระเจ ี ๊ยบเข ียว ได แก จำนวนเมล็ด

กระเจี๊ยบเขียวที่งอก โดยจะเก็บบันทึกผลเปนเวลา 3 วัน

หลังจากการแชสารละลาย ความยาวรากที่งอกของเมล็ด

กระเจี ๊ยบเขียว วัดความของรากที ่งอกวันทุกวันในเวลา 

18.00 น. ของทุกวัน ระยะเวลา 7 วัน ความสูงของตนกลา

กระเจี๊ยบเขียว โดยเริ่มวัดความสูงในวันที่เริ่มนำมาปลูกใน

ถาดเพาะปลูก วัดจากโดนตนไปจนถึงยอดของตนกลา โดย

จะวัดทุกวันที ่ 3, 6, 9, 12 และ 15 ใชระยะเวลาในถาด

เพาะปลูกทั้งหมด 15 วัน ในการบันทึกผล 

 ผลของน้ำสมควันไมและปุ ยสูตร 15-15-15 ตอ

การงอกของเมล็ดกระเจี ๊ยบเขียว ไดแก ความสูงของตน

กระเจี๊ยบเขียว โดยจะวัดความสูงตนกระเจี๊ยบเขียวทุกวันท่ี 

6, 12, 18, 24, 30, 36 และ 42 ใชระยะเวลาในการปลูก

จนถึงระยะเก็บเกี ่ยวทั ้งหมด 43 วัน จำนวนใบของตน

กระเจ๊ียบเขียว โดยนับจำนวนใบทุกใบของตนกระเจ๊ียบเขียว

ทุกวันที่ 6, 12, 18, 24, 30, 36 และ 42 ใชระยะเวลาในการ

ปลูกจนถึงระยะเก็บเกี ่ยวทั ้งหมด 43 วัน จำนวนฝกของ

กระเจี๊ยบเขียว น้ำหนักของฝกกระเจี ๊ยบเขียว โดยจะช่ัง

น้ำหนักเปนกรมั  

2.2.9 การว ิ เคราะห ข  อม ูล ว ิ เคราะห ความ

แปรปรวนของข อม ูล  analysis of variance (ANOVA) 

ว ิเคราะหความแปรปรวน วิเคราะหค าเฉลี ่ย และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

3.1 อ ัตราการงอกของเมล ็ดกระเจ ี ๊ยบเข ียว

หลังจากการแชสารละลายเปนเวลา 12 ช่ัวโมง 

จากการทดสอบการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวท่ี

ทำการเพาะเมล็ดหลังจากแชดวยสารละลายน้ำสมควันไม

และปุยสูตร 15-15-15 ท่ีความเขมขนตางกัน พบวาหลังจาก

ทำการเพาะเมล็ดเปนเวลา 1 วัน เมล็ดที ่แชในสารละลาย

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน  1:100  มีจำนวนเมล็ดที่งอกสูงสุด 

(รอยละ 76.65±3.05) แตไมแตกตางกับอัตราการงอกของ

เมล็ดที่แชในน้ำ น้ำสมควันไมที่อัตราสวน  1:500  น้ำสมควัน

ไมที่ 1:300  และปุ ยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน  1:300  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (รอยละ 61.65±2.64, 60±5.85, 

73.35±2.08 และ 55±1.52 ตามลำดับ) ในขณะที่เมล็ดที่แช

ในสารละลายปุ ยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน  1:100  มี

จำนวนเมล็ดที่งอกนอยที ่สุด (รอยละ 28.35±1.53) แตไม

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับเมล็ดที่แชในสารละลาย

ปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน  1:500  (รอยละ 51.65±2.08) 

หลังจากทำการเพาะเมล็ดเปนระยะเวลา 2 วัน เมล็ดที่แชใน

สารละลายน้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน  1:100  มีจำนวนเมล็ดท่ี

งอกสูงสุด (รอยละ 81.65±4.04) แตไมแตกตางกับอัตราการ

งอกของเมล็ดที่แชในน้ำ น้ำสมควันไมที่ 1:500 น้ำสมควันไมที ่

1:300  ปุยสูตร 15-15-15 ที่ 1:500 และปุยสูตร 15-15-15 

ที่ 1:300  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (รอยละ 68.35±2.31, 

65±5.29, 76.65±1.15, 55±2.65 แ ล ะ  63.35±0.58 

ตามลำดับ) และแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับเมล็ดที่

แชสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่ความเขมขน  1:100  ซึ่งมี

จำนวนเมล็ดที่งอกนอยที่สุด (รอยละ 43.35±1.53) หลังจาก

การทดลองเปนระยะเวลา 3 วัน พบวา ผลที ่ไดจากการ

ทดลองไมแตกตางกับผลการทดลองที่ 2 ซึ่งพบวาเมล็ดไมมี

การงอกเพิ ่มเติม เมื ่อพิจารณาการงอกของเมล็ดที ่แชใน

สารละลายชนิดตางๆเมื่อเก็บผลเปนระยะเวลา 3 วัน พบวา 

ในทุกชุดการทดลอง จำนวนเมล็ดที่งอกในวันที่ 1-3 ไมมีความ

แตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ดังตารางที่ 1)  โดยจาก

งานวิจัยกอนหนานี้ไดทำการทดลองศึกษาความงอก และ

ความเร็วในการงอกของเมล็ดแตงกวาเมื่อแชในสารแตกตาง

กัน 9 ชนิด โดยแชเมล็ดแตงกวาในสารตางกัน 9 ชนิดเปน

เวลา 12 ชั่วโมง ผลการศึกษาความงอก และความเร็วในการ

งอกของเมล็ดแตงกวา พบวา การแชเมล็ดแตงกวาดวยน้ำสม

ควันไมความเขมขน 1:200 สงผลใหเมล็ดมีอัตราการงอกมาก

ที่สุด ซึ่งใกลเคียงกับผลการทดลองท่ี 1 การแชเมล็ดกระเจี๊ยบ

เขียวดวยน้ำสมควันไมความเขมขน 1:100 เมล็ดกระเจี๊ยบ

เขียวมีอัตราการงอกไดดีท่ีสุด [10] 
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3.2 ความยาวของรากกระเจี๊ยบเขียวท่ีงอก 

 จากการทดสอบการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

ทำการเพาะเมล็ดหลังการแชดวยสารละลายน้ำสมควันไม

และปุยสูตร 15-15-15 ที่ความเขมขนตางๆกัน และไดทำ

การวัดความยาวรากที่งอก (เซนติเมตร) พบวา หลังจากทำ

การเพาะเมล็ดเปนระยะเวลา 1 วัน เมล็ดท่ีแชน้ำมีความยาว

มากที ่สุด (0.60±0.06 ซม.) แตไมแตกตางกับอัตราความ

ยาวรากของเมล็ดที่แชในสารละลายน้ำสมควันไมที่ 1:500 

(0.52±0.05 ซม.) น้ำสมควันไมที่ 1:300  (0.05±0.03 ซม.) 

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน  1:100  (0.52±0.06 ซม.) ปุยสูตร 

15-15-15 ท่ี 1:500 (0.54±0.08 ซม.) ปุยสูตร 15-15-15 ท่ี

อัตราสวน 1:300  (0.47±0.11 ซม.) และ ปุยสูตร 15-15-

15 ทีอั่ตราสวน  1:100  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะท่ี

เมล็ดที่แชในสารละลายปุยสูตร 15-15-15 มีอัตราความยาว

ของรากที่งอกนอยท่ีสุด (0.41±0.12 ซม.) 

  หลังจากทำการเพาะเมล็ดเปนระยะเวลา 5 วัน 

พบวา เมล็ดที ่แชดวยน้ำ มีความยาวของรากมากที ่สุด 

(3.85±0.39 ซม.) แตไมแตกตางกับความยาวรากของเมลด็ที่

แชในสารละลายปุ ยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน 1:300  

(3.34±0.56 ซม . ) น ้ ำส  มคว ั นไม  ที่ อ ั ตราส  วน 1 :500 

(3.20±1.24 ซม.) น ้ำส มควันไมที ่ความเข มข น  1:100  

(3.07±0.50 ซม.) ปุ ยส ูตร 15-15-15 ที่อ ัตราสวน 1:100  

(2.78±0.50 ซม.) ปุ ยสูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 1:500 

(2.05±0.88 ซม.) ในขณะที ่ความยาวรากของเมล็ดที ่แช

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:300  (1.96±0.55 ซม.) มีความ

ยาวรากนอยที ่สุด แตเมื ่อนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติ

พบวา ความยาวของรากทุกชุดการทดลองดังกลาวขางตนไม

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

  หลังจากทำการเพาะเมล็ดเปนระยะเวลา 7 วัน

พบวา เมล็ดที ่แชในสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 

1:100  มีความยาวรากมากที่สุด (4.36±0.02 ซม.) รองลงมา

เปนเมล็ดที่แชดวยสารละลายปุยสตูร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 

1:300  (4.04±0.88 ซม.) น้ำสมควันไมที่มีอัตราสวน 1:500 

(3.95±0.93 ซม.) น้ำ (3.85±0.39 ซม.) ปุยสูตร 15-15-15 

ที่อ ัตราส วน 1:100  (3.79±1.62 ซม.) น ้ำส มควันไมที่

อัตราสวน 1:300  (2.69±0.99 ซม.) ตามลำดับ ในขณะที่ชุด

ทดลองปุ ยสูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 1:500 (2.05±0.88 

ซม.) มีความยาวรากนอยที่สุด แตเมื่อนำขอมูลมาวิเคราะห

ทางสถิติพบวา ความยาวของรากทุกชุดการทดลองดังกลาว

ขางตนไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

เม ื ่อพ ิจารณาความยาวของรากที่งอกที ่แช ใน

สารละลายชนิดตางๆ เมื่อเก็บผลเปนระยะเวลา 7 วัน พบวา 

ในทุกชุดการทดลองความยาวรากมีแนวโนมเพิ ่มขึ้นอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยความยาวรากจะเพิ่มขึ้นในทุกวัน ดัง

ตารางที่ 2 ซึ่งพบวาสารสกัดน้ำสมควันไมมีคุณสมบัติชวยเรง

การเจริญของรากไดดี [13] 

3.3 ความสูงของตนกลากระเจี๊ยบเขียว 

 จากการทดลองทำการเพาะเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว

หลังจากแชดวยสารละลายที่ความเขมขนตางๆกัน หลังจาก

นำเมล็ดเพาะลงถาดเพาะปลูกเปนระยะเวลา 3 วัน พบวา ตน

กลาที ่แชด วยสารละลายปุ ยสูตร 15-15-15 ที่อ ัตราสวน 

1:500 มีความสูงของตนมากที่สุด (11.60±0.85 ซม.) แตไม

แตกตางกับความสูงของตนกลาที่แชดวยน้ำ (11.29±0.68 

ซม.) ปุ ยสูตร15-15-15 ที่อัตราสวน 1:300  (11.28±0.74 

ซม.) น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:500 (11.03±0.27 ซม.) 

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:100  (10.59±0.03 ซม.) และ

น ้ำส มคว ันไม ที่ อ ัตราส วน 1 :300  (10.59±0.16 ซม .)  

ตามลำดับ แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญกับชุดทดลองที่แช

ด วยสารละลายป ุ ยส ูตร 15-15-15 ท่ีอ ัตราส วน 1:100  

(9.91±1.48 ซม.) ที่มีความสูงนอยที่สุด อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ   

หล ังจากนำเมล ็ดเพาะลงถาดเพาะปล ูก เปน

ระยะเวลา 9 วัน พบวา ตนกลาที่แชดวยน้ำ มีความสูงของตน

กลามากที่สุด (13.36±0.76 ซม.) รองลงมาคือตนกลาที่แช

ด วยสารละลายป ุ ยส ูตร 15-15-15 ท่ีอ ัตราส วน 1:500 

(13.04±1.16 ซม.) ปุ ยส ูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน 1:300  

(12.67±0.76 ซม . ) น ้ ำ ส มคว ัน ไม ที่ อ ั ต ราส วน 1 :300  

(12.52±0.37 ซม .)  น ้ำส มคว ันไม  ท่ีอ ั ตราส  วน 1 :500 

(12.49±0.85 ซม.) และน้ำสมควันไมที่อ ัตราสวน 1:100  

(12.21±0.08 ซม.) ตามลำดับ ในขณะที่ชุดทดลองที่แชดวย

ส า รล ะลายป ุ  ย ส ู ต ร  15-15-15 ท่ี อ ั ต ร า ส  วน  1 : 10 0  

(11.46±2.02 ซม.) มีความสูงของตนกลานอยที่สุด แตเมื่อนำ
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ขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวา ความสูงของตนกลา

กระเจี๊ยบเขียวทุกชุดการทดลองดังกลาวขางตนไมมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ   

หล ังจากนำเมล ็ดเพาะลงถาดเพาะปลูกเปน

ระยะเวลา 15 วัน พบวา ตนกลาที่แชดวยน้ำมีความสูงของ

ตนกลามากที่สุด (15.36±0.32 ซม.) แตไมแตกกันอยางมี

นัยสำคัญกับความสูงของตนกลาที่แชดวยสารละลายน้ำสม

ควันไมที่อัตราสวน 1:500 (15.09±0.12 ซม.) น้ำสมควนัไม

ที่อ ัตราสวน 1:100  (15.00±0.38 ซม.) น ้ำส มควันไมที่

อัตราสวน 1:300  (14.88±0.36 ซม.) ปุยสูตร 15-15-15 ท่ี

อัตราสวน 1:500 (14.19±0.96 ซม.) และปุยสูตร 15-15-15 

ที่อัตราสวน 1:300  (13.97±1.35 ซม.) ตามลำดับ ในขณะ

ที่ชุดทดลองที่แชสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน

1:100  (12.79±2.44 ซม.)  ซึ ่งมีความสูงของตนกลานอย

ที่สุด แตเมื่อนำขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติพบวา ความสูง

ของตนกลากระเจี๊ยบเขียวทุกชุดการทดลองดังกลาวขางตน

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   

เมื่อพิจารณาความสูงของตนกลากระเจี๊ยบเขียวที่

แชในสารละลายชนิดตางๆ เมื่อเก็บผลเปนระยะเวลา 15 วัน 

พบวา ตนกลาที่แชดวยน้ำ น้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน 1:500 

น้ำส มควันไมที่อ ัตราสวน 1:300  และน้ำส มควันไมท่ี

อัตราสวน 1:100  มีความสูงของตนกลาเพิ ่มขึ ้นอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ แตตนกลาที่แชดวยสาระลายปุยสูตร 15-

15-15 ทุกความเขมขน มีความสูงของตนกลาเพ่ิมขึ้นเพียง

เล็กนอยหรือไมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางท่ี 

3 ซึ่งแตกตางจากรายงานกอนหนาน้ี ศึกษาผลของการใช

น้ำสมควันไมตางๆชนิดตอการเจริญเติบโตและผลิตของขาว 

3 พันธุ ไดแก ชัยนาท 1 ปทุมธานี 1 และพิษณุโลก 2  โดย

ใชสารละลายตางๆ ดังนี้ ไดแก น้ำเปลา น้ำสมควนัไมจากไม

ไผ และน้ำสมควันไมจากเปลือกมังคุด ทำการฉีดพนน้ำสม

ควันไมอัตราเจือจาง 1:300 ทุกๆ 15 วัน ผลการทดลอง

พบวาการใชน้ำสมควันไมทั้งสองชนิดไมมีผลทำใหขาวมกีาร

เจร ิญเติบโตและใหผลผลิตแตกตางกันทางสถิต ิ แตมี

แนวโนมวา การฉีดพนน้ำสมควันไมที่ทำจากไมไผจะทำให

ขาวมีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตสูงกวาการฉีดน้ำสมควนั

ไมจากเปลือกมังคุดและน้ำเปลาอยางชัดเจน [14] 

3.4 ความส ูงของต นกระเจ ี ๊ยบเข ียวท ี ่ปล ูกใน 

แปลงทดลอง 

 จากการทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียวลงแปลงทดลอง

หลังจากทำการแชดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 

1:100  และจะมีการพนน้ำ สารละลายน้ำสมควันไมและปุย

สูตร 15-15-15 ในความเขมขนตางๆในวันที่ 15 และวันท่ี 30 

ในระยะการเพาะปลูกกระเจี ๊ยบเขียว หลังจากการปลูก

กระเจ ี ๊ยบเข ียวเป นเวลา 1 ว ัน พบวา ความส ูงของตน

กระเจี๊ยบที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 

1:300  ม ีความส ูงของตนส ูงส ุด (5.6±0.54 ซม.) แตไม

แตกตางกับความสูงของตนกระเจี ๊ยบที ่พนดวยสารละลาย

น้ำสมควันไม 3 ชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร พนน้ำ) (5.2±0.44 

ซม.) น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:500 (5.2±1.30 ซม.) น้ำสม

ควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  (5.1±1.47 ซม.) ปุยสูตร 15-15-

15 ที่อัตราสวน 1:500 (4.8±0.83 ซม.) ปุยสูตร 15-15-15 ท่ี

อัตราสวน 1:100  (4.6±1.38 ซม.) และชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ 

พนน้ำ) (4.2±1.92 ซม.) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ   
หลังจากการปลูกกระเจี ๊ยบเขียวเปนเวลา 6 วัน 

พบวา ความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุย

สูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 1:300  มีความสูงของตนสูงสุด 

(10±0 ซม.) แตไมแตกตางกับความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวท่ี

พนดวยสารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:500 (9.8±1.03 

ซม.) ชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร พนน้ำ) (9.6±0.54 ซม.) น้ำสม

ควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  (9.1±1.03 ซม.) ปุยสูตร 15-15-

15 ที่อัตราสวน 1:500 (8.6±0.96 ซม.) และน้ำสมควันไมที่

อัตราสวน 1:300  (8.6±0.54 ซม.) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ชุดควบคุมที ่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีความสูงของตน

กระเจี๊ยบนอยที ่สุด (7.4±1.14 ซม.) แตไมแตกตางอยางมี

น ัยสำค ัญกับความสูงของตนกระเจ ี ๊ยบเข ียวที ่พ นดวย

สารละลายปุยที่อัตราสวน  1:100  (8.3±1.68 ซม.) ปุยสูตร 

15-15-15 ท่ี 1:500 (8.6±0.96 ซม.) และความส ูงขอตน

กระเจี๊ยบเขียวน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:300  (8.6±0.54 

ซม.) หลังจากการปลูกกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา 12 วัน พบวา 

ความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 

15-15-15 ท่ีอ ัตราส วน 1:300  ม ีความสูงของต นสูงสุด 

(16.3±1.85 ซม.) แตไมแตกตางกับความสูงของตนกระเจี๊ยบ
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เขียวชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร พนน้ำ) (14.9±1.43 ซม.) ปุย

สูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:100  (14.6±2.40 ซม.) น้ำสม

ควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  (14.32±1.18 ซม.) น้ำสมควันไม

ที่อัตราสวน 1:500 (14±1.22 ซม.) และปุยสูตร 15-15-15 

ทีอั่ตราสวน 1:500 (13.86±1.77 ซม.) อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ ในขณะที่ชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีความสูงของ

ตนกระเจี๊ยบต่ำที่สูง (10.4±0.90 ซม.) ซึ่งแตกตางอยางมี

นัยสำคัญกับกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายน้ำสมควัน

ไมที่ความอัตราสวน 1:300 (13.3±2.28 ซม.) 

หลังจากปลูกกระเจี ๊ยบเขียวเปนเวลา 24 วัน 

พบวา ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-

15-15 ท่ีอ ัตราส วน 1:300  ม ีความส ูงของต นส ูงสุด 

(39.16±1.27 ซม.) แต ไม แตกต างก ับความส ูงของตน

กระเจ ี ๊ยบท ี ่พ นด วยสารละลายป ุ ยส ูตร 15-15-15 ท่ี

อัตราสวน 1:500 (37±1.87 ซม.) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับตนกระเจี๊ยบที่พน

ดวยสารละลายปุ ยส ูตร 15-15-15 ที่อ ัตราส วน 1:100  

(33.8±3.70 ซม.) ซึ่งตนกระเจี๊ยบที่พนดวยสารละลายปุย

สูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 1:100  ไมแตกตางกับอัตรา

ความสูงของตนกระเจี๊ยบท่ีพนดวยสารละลายน้ำสมควนัไมท่ี

ความเขมขน  1:100  (35.2±1.78 ซม.) ชุดควบคุมที่ 2 (แช

สารพนน้ำ) (35.2±3.56 ซม.) และน้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน  

1:300 (32.4±4.39 ซม.) ในขณะที่ตนกระเจี๊ยบที่พนดวยชุด

ควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียว

ต ่ำท ี ่ส ุด (25.1±2.07 ซม.) ซ ึ ่ งม ีความแตกตางอย างมี

นัยสำคัญทางสถิติกับตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลาย

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:500 (30±2.12 ซม.) 

หลังจากปลูกตนกระเจี๊ยบเปนระยะเวลา 42 วัน 

พบวา ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-

15-15 ท่ีอัตราสวน 1:300  มีความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียว

สูงสุด (100.4±4.16 ซม.) แตไมแตกตางกับความสูงของตน

กระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่

อัตราสวน1:100   (98.8±3.89 ซม.) อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับความสูงของ

ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ท่ี

อัตราสวน 1:500 (91±1.41 ซม.) ชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร 

พนน้ำ) (90.4±0.90 ซม.) และความสูงของตนกระเจี๊ยบที่พน

ดวยสารละลายน้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน 1:300  (83.2±1.30 

ซม.) ในขณะที่ชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) (62±2.82 ซม.) 

มีความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวนอยท่ีสุด ซึ่งแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติกับความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวที ่พน

ด วยด วยสารละลายน ้ำส มคว ันไม ที่อ ัตราส วน 1:100  

(84.2±1.64 ซม.) และความสูงของตนกระเจี ๊ยบเขียวที ่พน

ดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:500 (83.2±2.94 

ซม.) 

 เมื ่อพิจารณาความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พน

ดวยสารละลายชนิดตางๆ เมื่อเก็บผลเปนระยะเวลา 42 วัน 

พบวา  ในทุกชุดการทดลองความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียวมี

แนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยความสูงของ

กระเจ๊ียบเขียวเพ่ิมขึ้นในทุกวัน ดังตารางที่ 4     

3.5 จำนวนใบของตนกระเจ ี ๊ยบเข ียวที ่ปล ูกใน 

แปลงทดลอง 

 จากการทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียวลงแปลงทดลอง

หลังจากทำการแชดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน

1:100  และจะพนน้ำ สารละลายน้ำสมควันไมและปุยสูตร 

15-15-15 ในความเขมขนตางๆในวันที่ 15 และวันที่ 30 ใน

ระยะการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว หลังจากการปลูกกระเจ๊ียบ

เขียวเปนเวลา 1 วัน พบวา จำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวที่

พนดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:500, 1:300 

และ  1:100  ปุยสูตร 15-15-15 ท่ีความเขมขน 1:500, 1:300 

และ  1:100  และชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร พนน้ำ) มีจำนวนใบ

เทากัน (2±0 ใบ) ซึ่งไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

แตแตกตางกันกับตนกระเจี๊ยบเขียวชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พน

น้ำ ) ซึ่งมีจำนวนใบนอยที่สุด (0.8±1.68 ใบ) อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิต ิ   

 หลังจากปลูกกระเจี๊ยบเขียวเปนระยะเวลา 12 วัน 

พบวา ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-

15 ที่อัตราสวน1:100  มีจำนวนใบมากที่สุด (8.6±2.60 ใบ) 

แตไมแตกตางกับจำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวย

สารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่ 1:500 (8.4±1.51 ใบ) น้ำสม

ควันไมที่อัตราสวน 1:100  (8±0.70 ใบ) ปุยสูตร 15-15-15 

ที่อัตราสวน 1:300  (7.2±1.92 ใบ) น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 
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1:300  (7.2±1.30 ใบ) น้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน 1:500 

(7±1.58 ใบ) และชุดควบคุมที่ 2 (แชสารพนน้ำ) (7±1 ใบ) 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญกับ

ชุดควบคุมที ่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) ซึ ่งมีจำนวนใบนอยที ่สุด 

(6±4.28 ใบ) 

หลังจากปลูกกระเจี๊ยบเขียวเปนระยะเวลา 24 วัน 

พบวา ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่

อัตราสวน 1:100  มีจำนวนใบมากที่สุด (31±2.34 ใบ) แต

ไมแตกตางกับจำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวที ่พนดวย

สารละลายป ุ  ย ส ูตร  15-15-15 ที่ อ ั ต ราส  วน 1 :500 

(29.8±0.83 ใบ) ป ุ ยส ูตร 15-15-15 ท่ีอ ัตราสวน 1:300  

(27.4±2.88 ใบ) และน้ำส มคว ันไมที่อ ัตราสวน 1:500 

(26.6±0.54 ใบ) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตแตกตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับชุดควบคุมที่ 2 (แชสาร พนน้ำ) 

(25.4±4.61 ใบ) และ ปุยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน1:100  

(24.8±3.42 ใบ) ในขณะที่ตนกระเจี๊ยบชุดควบคุมที่ 1 (แช

น้ำ พนน้ำ) มีจำนวนใบนอยที ่สุด (22.2±6.39 ใบ) ซึ ่งไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับตนกระเจี๊ยบเขียวท่ี

พ นด วนสารละลายน้ำส มคว ันไม ที่อ ัตราส วน 1:300  

(22.6±2.88 ใบ) 

หลังจากปลูกกระเจี ๊ยบเปนระยะเวลา 42 วัน 

พบวา ตนกระเจี๊ยบเขียวที่แชดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-

15 ทีอั่ตราสวน 1:300  มีจำนวนใบมากที่สุด (59±1.22 ใบ) 

ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับจำนวนใบของตน

กระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่

อ ัตราสวน 1:100  (58.2±2.68 ใบ) แตแตกตางก ันกับ

จำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายน้ำสม

ควันไม 5 (52.6±0.54 ใบ) น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:100  

(50.6±1.67 ใบ) และช ุดควบค ุมท ี ่  1 (แช น ้ำ  พ นน ้ำ ) 

(50.6±1.34 ใบ) ในขณะที่ตนกระเจี๊ยบเขียวชุดควบคุมที่ 2 

(แชสาร พนน้ำ) มีจำนวนใบนอยที่สุด ซึ่งแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติกับจำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พน

ดวยปุยสูตร 15-15-15 ที ่1:500 (50.2±1.09 ใบ) และน้ำสม

ควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  (49.4±0.89 ใบ) 

เมื่อพิจารณาจำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียวท่ีพน

ดวยสารละลายชนิดตางๆ เมื่อเก็บผลเปนระยะเวลา 42 วัน 

พบวา มีจำนวนใบของตนกระเจี ๊ยบเขียวมีจำนวนเพิ่มข้ึน

เรื่อยๆอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 5 ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยกอนหนานี้ ที่ไดศึกษาผลของน้ำสมควันไมและน้ำ

หมักชีวภาพตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ

พันธุ CV. Delta ในการทดลองปลูกในกระถางและในแปลง

ทดลอง การทดลองแบงเปน 9 ชุดทดลอง แตละชุดทดลองจะ

ทำ 4 ซ้ำ ประกอบดวยปุยเคมี น้ำหมักชีวภาพความเขมขน 

1:500 น้ำสมควันไมความเขมขน 1:800 และชุดควบคุม โดย

ใชทั้งฉีดพนและรดทางดิน ผลการทดลองพบวา การใชปุยเคมี

ทำใหผลผลิตเพิ่มขึ ้นของมะเขือเทศอยางชัดเจน (p<0.01) 

การใชน้ำสมควันไมและน้ำหมักชีวภาพเพียงอยางเดียวหรือ

รวมกันมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศ

ใกลเคียงกันทั้งวิธีฉีดพนทางใบและรดบนดินมีผลไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ [15] 

3.6 จำนวนฝ กของกระเจี ๊ยบเข ียว หล ังทำการ

เพาะปลูกลงแปลงทดลองเปนระยะเวลา 43 วัน 

 จากการทดลองปลูกกระเจี๊ยบเขียวลงแปลงทดลอง

หลังจากทำการแชดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่อัตราสวน 

1:100  และจะมีการพนน้ำ สารละลายน้ำสมควันไมและปุย

สูตร 15-15-15 ในความเขมขนตางๆในวันที่ 15 และวันท่ี 30 

ในระยะการเพาะปลูกกระเจี ๊ยบเขียว หลังจากการปลูก

กระเจ๊ียบเขียวเปนเวลา 43 วัน กระเจี๊ยบเขียวมีฝกที่พรอมตอ

การเก็บเกี่ยว หลังจากกรเก็บเกี่ยวพบวา ฝกของกระเจี๊ยบ

เขียวที ่พนดวยสารละลายปุ ยสูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน 

1:100  มีจำนวนฝกของกระเจี๊ยบเขียวมากที่สุด (2.4±0.55 

ฝก) แตไมแตกตางกับอัตราจำนวนฝกของกระเจี๊ยบเขียวท่ีพน

ดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่ 1:500 (1.8±0.84 ฝก) 

น้ำสมควันไมที่อัตราสวน 1:300  (1.6±0.55 ฝก) น้ำสมควัน

ไมท่ีอัตราสวน 1:100  (1.6±0.55 ฝก) และชุดควบคุมที ่ 2 

(แชสาร พนน้ำ) (1.6±0.55 ฝก) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ในขณะที่ตนกระเจี๊ยบเขียวชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มี

จำนวนฝกนอยท่ีสุด (0.2±0.45 ฝก) ซึ่งแตกตางกันกับจำนวน

ฝกของตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-

15 ที่อัตราสวน 1:300  (1.4±0.89 ฝก) และน้ำสมควันไมที่

อัตราสวน 1:500 (1.2±0.45 ฝก) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ดังตารางที่ 6  
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3.7 น้ำหนักของฝกกระเจี๊ยบเขียว หลังจากทำการ

ปลูกลงแปลงทดลองเปนเวลา 43 วัน 

 จากการทดลองปลูกกระเจ ี ๊ยบเข ียวลงแปลง

ทดลองหลังจากทำการแชดวยสารละลายน้ำสมควันไมที่

อัตราสวน1:100  และจะมีการพนน้ำ สารละลายน้ำสมควัน

ไมและปุยสูตร 15-15-15 ในความเขมขนตางๆในวันที่ 15 

และวันที่ 30 ในระยะการเพาะปลูกกระเจี๊ยบเขียว หลังจาก

การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเปนเวลา 43 วัน กระเจี๊ยบมีฝกที่

พรอมตอการเก็บเกี่ยว หลังจากกรเก็บเกี่ยวพบวา ฝกของ

กระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่

อ ัตราส วน 1:100  ม ีน ้ำหน ักของฝ กเฉล ี ่ยมากที ่สุด 

(36.47±3.47 กร ัม) แต ไม แตกต างก ับน ้ำหน ักของฝก

กระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่

อัตราสวน 1:500 (25.93±12.89 กรัม) ชุดควบคุมที่ 2 (แช

สาร พนน้ำ) (24.23±11.12 กรัม)  และน้ำส มควันไมที่

อัตราสวน 1:100  (22.45±5.57 กรัม) อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ แตแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติกับน้ำหนักฝก

กระเจ๊ียบเขียวท่ีพนดวยสารละลายปุยสตูร 3 (21.17±16.80 

กรัม) และสารละลายน้ำสมควันไมที่อ ัตราสวน 1:300  

(19.91±9.34 กรัม) ในขณะที่ฝกกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยชุด

ควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีน้ำหนักเฉลี่ยของฝกนอยที่สุด 

(2.18±4.88 กรัม) ซึ่งไมแตกตางกันกับฝกกระเจี๊ยบเขียวที่

พ นด วยสารละลายน ้ำส มคว ันไม  ท่ีอ ัตราส วน 1:500 

(14.31±8.75 กรัม) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 7 

สามารถสรุปไดวา น้ำสมควันไมเหมาะแกการใชเพื่อชวย

สงเสริมการงอกและการเรงการเจริญเติบโตของรากอยางมี

นัยสำคัญ [16] 

4. สรุปผลการวิจัย 

จากการทดลองผลของน้ำสมควันไม และปุยสูตร 

15-15-15 ที่มีตอการการเจริญเติบโตของกระเจี๊ยบเขียวได

ผลสรุปดังน้ี 

 เมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที ่แชดวยสารละลายน้ำสม

ควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  มีอัตราการงอกของรากมากท่ีสุด 

และเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวท่ีแชดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-

15 ทีอั่ตราสวน 1:100  มีอัตราการงอกนอยท่ีสุด  

 เมื่อทำการเพาะเมล็ดที่งอกลงภาชนะเพาะปลูกเปน

ระยะเวลา 7 ว ัน พบวา เมล็ดกระเจี ๊ยบเขียวที ่แช ด วย

สารละลายน้ำสมควันไมท่ีอัตราสวน 1:100  มีความยาวของ

รากสูงสุดและเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวท่ีแชดวยสารละลายปุยสูตร 

15-15-15 ท่ีอัตราสวน 1:500 มีความยาวรากต่ำที่สุด 

 เมื่อนำเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวแชในสารละลายน้ำสม

ควันไมและปุยสูตร 15-15-15 ที่ความเขมขนตางๆกัน และ

ปลูกลงในถาดเพาะปลูกเปนระยะเวลา 15 วัน พบวา ตนกลา

กระเจี ๊ยบเขียวที ่แชน้ำม ีการเจร ิญเติบโตดีที ่ส ุดในถาด

เพาะปลูก ซึ่งสังเกตไดจากความสูงของตนกลาที ่มีความสูง

มากที่สุด และตนกลากระเจี๊ยบเขียวที่แชดวยสารละลายปุย

สูตร 15-15-15 ท่ีอัตราสวน 1:100  มีการเจริญเติบโตนอยที่

ที ่สุด ซึ่งสรุปไดวาสารละลายปุยที่มีความเขมขนมากเกินไป 

จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของตนกลากระเจี๊ยบเขียว ทำให

ความสูงของตนกลาท่ีแชดวยสารละลายปุยมีความสูงตำ่ท่ีสุด 

 เมื่อทำการปลูกกระเจี๊ยบเขียวลงแปลงทดลองเปน

ระยะเวลา 43 วัน โดยทำการฉีดพนสารละลายน้ำสมควันไม 

และป ุ ยส ูตร 15-15-15 ที ่ความเข มข นต างๆก ัน พบวา  

ตนกระเจี๊ยบเขียวที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่

อัตราสวน 1:300  มีการเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด ซึ่งสังเกตไดจาก

ความสูงและจำนวนใบของตนกระเจ๊ียบเขียวที่มีความสูง และ

จำนวนใบสูงสุด แตตนกระเจี๊ยบชุดควบคุมพนน้ำ มีการ

เจริญเติบโตที่ต่ำที่สุด ซึ่งสังเกตไดจากตนกระเจี๊ยบเขียวชุด

ควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีความสูงของตน และจำนวนใบ

ของตนต ่ำที ่ส ุด ซึ ่งสร ุปไดว า ป ุ ยเคมีจะส งผลต อการ

เจริญเติบโตไดดีกวาปุ ยอินทรีย แตเมื่อเทียบตามสถิติแลว 

ปุ ยเคมีกับสารสกัดน้ำส มคว ันไม ไมแตกตางก ันอย างมี

นัยสำคัญทางสถิติ 

 เมื่อทำการปลูกกระเจี๊ยบเขียวลงแปลงทดลองเปน

ระยะเวลา 43 วัน โดยทำการฉีดพนสารละลายน้ำสมควันไม 

และปุยสูตร 15-15-15 ที่ความเขมขนตางๆ กัน พบวา ตน

กระเจี๊ยบที่พนดวยสารละลายปุยสูตร 15-15-15 ที่อัตราสวน 

1:100  ม ีจำนวนฝกและน้ำหนักเฉลี ่ยมากที ่ส ุด และตน

กระเจ๊ียบเขียวชุดควบคุมที่ 1 (แชน้ำ พนน้ำ) มีจำนวนฝกและ

น้ำหนักเฉลี่ยนอยที่สุด  
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ตารางที่ 1 อัตราการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบ (คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ระยะเวลา (วัน) 

อัตราการงอกของเมลด็ (รอยละ) 

แชน้ำ 
น้ำสมควันไม ปุยสูตรเสมอ 

1:500 1:300  1:100  1:500 1:300  1:100  

1 61.65±2.64abA 60±5.85abA 73.35±2.08abA 76.65±3.05aA 51.65±2.08bcA 55±1.52abcA 28.35±1.53cA 

2 68.35±2.31abA 65±5.29abA 76.65±1.15aA 81.65±4.04aA 55±2.65abA 63.35±0.58abA 43.35±1.53bA 

3 68.35±2.31 65±5.29 76.65±1.15 81.65±4.04 55±2.65 63.35±0.58 43.35±1.53 

4 68.35±2.31 65±5.29 76.65±1.15 81.65±4.04 55±2.65 63.35±0.58 43.35±1.53 

5 68.35±2.31 65±5.29 76.65±1.15 81.65±4.04 55±2.65 63.35±0.58 43.35±1.53 

6 68.35±2.31 65±5.29 76.65±1.15 81.65±4.04 55±2.65 63.35±0.58 43.35±1.53 

7 68.35±2.31 65±5.29 76.65±1.15 81.65±4.04 55±2.65 63.35±0.58 43.35±1.53 

หมายเหตุ abc... หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวนอนมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

             ABC… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางที่ 2 ความยาวรากที่งอกของเมล็ดกระเจี๊ยบเขียว (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ระยะเวลา (วัน) 

ความยาวของรากกระเจี๊ยบเขียวท่ีงอก (เซนติเมตร) 

แชน้ำ 
น้ำสมควันไม ปุยสูตรเสมอ 

1:500 1:300  1:100  1:500 1:300  1:100  

1 0.60±0.06aC 0.52±0.05abB 0.50±0.03abD 0.52±0.06abB 0.54±0.08abC 0.47±0.11abC 0.41±0.12bC 

2 0.71±0.08aC 0.65±0.09aB 0.75±0.04aCD 0.68±0.21aD 0.78±0.26aB 0.74±0.12aBC 0.64±0.11aC 

3 1.40±0.17aB 1.50±0.37aB 1.39±0.62aBCD 1.47±0.51aC 1.06±0.26aB 1.63±0.58aB 1.27±0.52aBC 

4 1.43±0.19aB 1.49±0.25aB 1.43±0.59aBCD 1.48±0.58aC 1.08±0.27aB 1.66±0.63aB 1.27±0.52aBC 

5 3.85±0.39aA 3.20±1.24abA 1.96±0.55bABC 3.07±0.50abB 2.05±0.88abA 3.34±0.56abA 2.78±0.50abAB 

6 3.85±0.39aA 3.76±0.92aA 2.54±1.01abAB 3.55±0.30abB 2.05±0.88bA 3.69±0.85abA 3.07±1.35abA 

7 3.85±0.39aA 3.95±0.93aA 2.69±0.99abA 4.36±0.02aA 2.05±0.88bA 4.04±0.88aA 3.79±1.62aA 

หมายเหตุ abc... หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวนอนมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

             ABC… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ตารางที่ 3 ความสูงของกลากระเจี๊ยบเขียว (คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน)  

ระยะเวลา (วัน) 
ความสูงของตนกลากระเจีย๊บเขียว (เซนติเมตร) 

แชน้ำ 
น้ำสมควันไม ปุยสูตรเสมอ 

1:500 1:300  1:100  1:500 1:300  1:100  

3 11.29±0.68abA 11.03±0.27abC 10.59±0.16abD 10.59±0.03abE 11.60±0.85aB 11.28±0.74abB 
9.91±1.48bA 

6 12.32±0.90aAC 11.77±0.85abBC 11.55±0.18abC 11.41±0.13abD 12.36±1.12aAB 12.71±0.58aAB 
10.26±1.61bA 

9 13.26±0.76aBC 12.49±0.85aB 12.52±0.37aB 12.21±0.08aC 13.04±1.16aAB 12.67±0.76aAB 
11.46±2.02aA 

12 13.95±0.55aB 12.49±0.85aB 12.52±0.37aB 12.85±0.31aB 13.38±1.00aAB 13.00±0.84aAB 
12.46±1.05aA 

15 15.36±0.32aA 15.09±0.12aA 14.88±0.36abA 15.00±0.38aA 14.19±0.96abA 13.97±1.35abA 
12.79±2.44bA 

หมายเหตุ abc... หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวนอนมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤0.05) 

             ABC… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤0.05) 
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ตารางที่ 4 ความสูงของตนกระเจีย๊บเขียว (คาเฉลีย่±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

ระยะเวลา 

(วัน) 

ความสูงของตนกระเจี๊ยบเขียว (เซนติเมตร) 

แชน้ำ 

พนน้ำ 

แชสาร 

พนน้ำ 

น้ำสมควันไม ปุยสูตรเสมอ 

1:500 1:300  1:100  1:500 1:300  1:100  

1 4.2±1.92aF 5.2±0.44aG 5.2±1.30aG 5.4±0.41aF 5.1±1.47aG 4.8±0.83aG 5.6±0.54aG 4.6±1.38aF 

6 7.4±1.14cE 9.6±0.54abF 9.8±1.03aF 8.6±0.54abcF 9.1±1.03abF 8.6±0.96abcF 10±0aF 8.3±1.68bcF 

12 10.4±0.90cE 14.9±1.43abE 14±1.22abE 13.3±2.28bE 14.32±1.18abE 13.86±1.77abE 16.3±1.85aE 14.6±2.40abE 

18 15.8±1.30bD 24.2±2.59aD 26±2.23aD 23.9±3.17aD 25.8±0.83aD 25.5±2.62aD 27.6±3.28aD 25.5±3.35aD 

24 25.1±2.07eC 35.2±3.56bcC 30±2.12dC 32.4±4.39cdC 35.2±1.78bcC 37±1.87abC 39.16±1.27aC 33.8±3.70bcC 

36 36±1eB 54.8±5.93abcB 51.56±4.17bcdB 47.2±6.26dB 47±8.24cdB 57.9±1.34abB 61±5.78aB 56.6±6.22abcB 

42 62±2.82dA 90.4±0.90bA 83.2±2.94cA 89.2±1.30bA 84.2±1.64bA 91±1.41bA 100.4±4.159aA 98.8±3.89aA 

หมายเหต ุ  abc... หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวนอนมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤0.05) 

  ABC… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤0.05) 
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ตารางที่ 5 จำนวนใบของตนกระเจี๊ยบเขียว (คาเฉลี่ย±สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) 

หมายเหตุ abc... หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวนอนมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

             ABC… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกนัอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P ≤0.05) 

 

 

 

 

ตารางที ่6 จำนวนฝกตอตนของกระเจ๊ียบเขียว (คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)  

ระยะเวลา (วัน) 

จำนวนใบ (ใบ) 

แชน้ำ 

พนน้ำ 

แชสาร 

พนน้ำ 

น้ำสมควันไม ปุยสูตรเสมอ  

1:500 1:300  1:100  1:500 1:300  1:100  

1 0.8±1.68bG 2±0aF 2±0aG 2±0aF 2±0aF 2±0aG 2±0aG 2±0aF 

6 3.6±1.39bEF 4.6±0.54abEF 5±0.70aF 4.6±0.54abEF 4.6±0.54abEF 5.4±0.89aF 4.8±1.09aF 5.2±1.30aEF 

12 6±4.28bE 7±1abE 7±1.58abE 7.2±1.30abE 8±0.70abE 8.4±1.51aE 7.2±1.92abE 8.6±2.60aE 

18 12.2±6.94bD 14.8±1.92abD 13±1.58bD 14.2±3.56bD 14.2±1.48bD 19.4±3.97aD 19.2±5.35aD 13.6±3.13bD 

24 22.2±6.39dC 25.4±4.61bcdC 26.6±0.54abcdC 22.6±2.88dC 31±2.34aC 29.8±0.83abC 27.4±2.88abcC 24.8±3.42cdC 

36 30.8±10.82cB 31.4±4.27cB 38.6±1.14abB 36.2±3.56bB 38±2.23abB 41±1.73aB 39.6±3.13abB 40.4±1.67abB 

42 50.6±1.34dA 41.4±1.81bcA 52.6±0.54bA 50.6±1.67bcA 49.4±0.89cA 50.2±1.09aA 59±1.22aA 58.2±2.68aA 
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ชุดทดลอง จำนวนของฝกกระเจีย๊บเขียว (ฝกตอตน) 

ชุดควบคุมที่ 1 แชน้ำ พนน้ำ                                                0.2±0.45c 

ชุดควบคุมที่ 2 แชสาร พนน้ำ 1.6±0.55ab 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:500 1.2±0.45b 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:300 1.6±0.55ab 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:100 1.6±0.55ab 

สารละลายปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:500 1.8±0.84ab 

สารละลายปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:300 1.4±0.89b 

สารละลายปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:100 2.4±0.55a 

หมายเหตุ abc… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 7 น้ำหนักเฉลี่ยของฝกตอตนกระเจี๊ยบเขียว คาเฉลี่ย±สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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45 50 51 

 

ชุดทดลอง น้ำหนักของฝกกระเจีย๊บเขียว (กรมัตอตน) 

ชุดควบคุมที่ 1 แชน้ำ พนน้ำ 2.18±4.88c 

ชุดควบคุมที่ 2 แชสาร พนน้ำ 24.23±11.12ab 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:500 14.31±8.75bc 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:300 19.91±9.34b 

สารละลายน้ำสมควันไมทีอั่ตราสวน 1:100 22.45±5.57b 

ปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:500 25.93±12.89ab 

ปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:300 21.17±16.80b 

ปุยสูตร 15-15-15 ทีอั่ตราสวน 1:100 36.47±3.47a 

หมายเหตุ abc… หมายถึง อักษรกำกับตางกันในแนวตั้งมีความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) 
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ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามของคนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
กิตติพงษ ฟุมเฟอย* 

พรสิน สุภวาลย 

 

สาขาวิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
*6010122104033ohae@gmail.com 

  

 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประชากรที ่ใชในการวิจ ัยเปนคนในเขตกรุงเทพมหานครที ่ไม ทราบจำนวนที ่แนนอน กลุ มต ัวอยาง คือ คนในเขต

กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น

ตั้งแต .803 ถึง .913 สถิติที่ใช ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ANOVA และ Bonferroni 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามโดยภาพรวมอยูในระดับสำคัญมากดวยคาเฉลีย่

เทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.67 และความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยความคิดเห็นที่มี

ระดับความสำคัญสูงสุดเปนอันดับแรก คือ ดานผูใหบริการดวยคาเฉลีย่เทากับ 4.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.543 

2) จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุของความสำคัญของความคิดเห็นทุกดานพรอมกัน พบวา เพศ อายุ อาชีพที่

แตกตางกันใหความสำคัญกับปจจัยทุกดานพรอมกันแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 แตสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได

เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกันใหความสำคัญกับความคิดเห็นทุกดานพรอมกันไมแตกตางกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 

คำสำคัญ : ศัลยกรรมเสริมความงาม, ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงาม 

 

1. บทนำ 

จากส ุภาษ ิต ในสม ัย โบร าณของไทย  กล  าวว า                            

“ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตง” สิ่งสวยงามมักจะไมมี

ความสมบูรณ ความสวยความงามจึงจำเปนตองตกแตง

เพิ ่มเต ิม น ับเป นอ ีกหนึ ่ งความตองการของผู บร ิ โภค               

ในสังคมยุคใหมที่ใหความสำคัญกับความสวยความงามและ

มีแนวโนมที ่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในอนาคตความ

สวยงามไดเปนคุณคาทางสังคมที่ไดรับการยอมรับกันอยาง

แพรหลาย ซึ ่งจากเดิมผูที ่ใหความสนใจในดานความสวย

ความงามมักเปนกลุมผูหญิงหรือผูที่ตองใชภาพลักษณในสาย

อาชีพไดม ีการขยายวงกวางไปยังกลุ มผู ชาย และเพศ

ทางเลือกเพ่ิมมากขึ้นเนื่องมาจากวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย

ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการติดตอสื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้น 

เพื่อการเขาสังคม และการติดตอเพื่อธุรกิจเล็งเห็นไดวาไมวา

เพศใดก็ลวนแตใหความสำคัญกับรูปลักษณภายนอกการ

ทำศัลยกรรมความงามจึงไดรับความนิยมเปนอยางมากโดย

ผูบริโภคที่มีลักษณะวัตถุนิยมสูง (Materialism) มีแนวโนมใน

การมองรางกายเปนเสมือนวัตถุ (Objects) การปรับสภาพ

รางกายใหดูดีโดดเดนดวยการทำศัลยกรรม มีผลทำใหผูคน

รูสึกวาตนมีคุณคาและเกิดความภาคภูมิใจในรูปลักษณของ

ตนเองอีกทั ้งคานิยมจากประเทศเกาหลีกระแสความนิยม

ชมชอบดารานักแสดงที่มีหนาตาสวยงามซึ่งดารานักแสดง
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เหลานั้นตางยอมรับวาผานการทำศัลยกรรมเสริมความงาม

มาแลวมีแนวโนมที่จะเขารับการทำศัลยกรรมซ้ำหลายครั้ง

เสมือนเปนผูเสพติดศัลยกรรมทำใหผูบริโภคนิยมใชบริการ

ศัลยกรรมตกแตงความงามและเขารับการแกไขเพิ่มมากขึ้น  

เนื ่องดวยการใหความสำคัญกับรูปลักษณภายนอก

ดังกลาว ทำใหธุรกิจเสริมความงามในภูมิภาคเอเชียไดรับ

ความนิยมทั้งนี ้กลุ มลูกคาเปาหมายจากเดิมที ่เนนลูกคา

ผูหญิง แตปจจุบันกลุมลูกคาผูชายและเพศทางเลือกตางก็ให

ความสนใจกับการศัลยกรรมเสริมความงามเพื ่อเ พ่ิม

บุคลิกภาพใหดูดีขึ้นและยังชวยแกไขจุดบกพรองเดิมของ

ผูบริโภคได จึงสงผลใหมูลคาตลาดเสริมความงามทั่วโลกมี

แนวโน มส ู งข ึ ้นอย างต อ เน ื ่องจากป จจ ัยหลายด าน                        

ทั้งความตองการมีรูปรางหนาตาที่ดีเพ่ือสรางความมั่นใจ  

ความตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน หรือจากคนรอบ

ขาง ปจจัยดานพฤติกรรมเลียนแบบนักรอง นักแสดง รวมทั้ง

การรับ วัฒนธรรมจากตางชาติโดยเฉพาะประเทศเกาหลี 

ธุรกิจดานความงาม เปนธุรกิจ  ที่มีมูลคาตลาดสูงมาก และมี

แนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง 

จากเหตุผลขางตนผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ต  อ กา ร เ ล ื อก ใช  บ ร ิ ก า ร ศ ั ลยก ร รมขอ งคน ใน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยการศึกษาในครั ้งนี ้ทำใหทราบถึง

พฤติกรรม ทัศนคติ และปจจัยดานตาง ๆ ที่สงผลตอการ

เลือกใชบริการศัลยกรรมเสริมความงาม  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรม 

เสริมความงามของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ ื ่อเปรียบเทียบความคิดเห ็นต อการทำ 

ศัลยกรรมเสริมความงามของคนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

งานวิจัยนี ้มีสมมติฐาน คือ ผูตอบแบบสอบถามที่ม ีเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกันใหความสำคัญกับความคิดเห็นตอการ

ทำศ ัลยกรรม เสร ิมความงามด านค านิยมทางส ังคม                 

ดานคานิยมทางจิตใจ ดานผูใหบริการ ดานบุคคล และดาน

ราคาแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลีย่ตอเดือน 

2. ตัวแปรตาม คือ ดานคานิยมทางสังคม ดานคานิยม

ทางจิตใจ ดานผูใหบริการ ดานบคุคล และดานราคา 

 

2. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ บุคคลทั่วไปที่อาศัยอยู

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไมทราบจำนวนแนนอน 

2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ บุคคลทั่วไปที่อาศัย

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนโดยการสุมแบบ

หลายขั้นตอน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวจิัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบง

ออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 

 ส วนที ่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม          

มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปดสำรวจรายการ ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

 สวนที่ 2  ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริม

ความงามเปนมาตรอัตราสวนแบบประมาณคา 5 ระดับ คือ 

สำคัญมากที่สุด สำคัญมาก สำคัญปานกลาง สำคัญนอย สำคัญ

นอยที่สุด ตามลำดับ โดยมีดานคานิยมทางสังคม  ดานคานิยม

ทางจิตใจ ดานผูใหบริการ ดานบุคคล                     และ

ดานราคาเก่ียวกับความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความ

งามของคนในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาดัชนีความสอดคลอง

ของ ขอคำถามตั้งแต 0.67 ข้ึนไป และคาความเช่ือมั่นของขอ

คำถามโดยวิธีครอนบาคดวยคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา รายดาน

มีดังนี้ ดานคานิยมทางสังคมเทากับ 0.877 ดานคานิยมทาง

จิตใจเทากับ 0.832 ดานบุคคลที่มีอิทธิพลเทากับ 0.918  ดาน

ผูใหบริการเทากับ 0.803 และดานราคาเทากับ 0.852   
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 ส วนที ่  3 ข อเสนอแนะอื ่น ๆ เป นข อคำถาม

ปลายเปด 

 

การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. สถิติเชิงพรรณนา 

สวนที ่ 1 ขอมูลเกี ่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู ตอบ

แบบสอบถาม สถิติที่ใช คือ ขอมูลความถี่ และรอยละ  

ส วนที ่  2 ความค ิดเห ็นตอการทำศัลยกรรมเสริม             

ความงามวิเคราะหโดยใชคาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตาม

แนวคิดของเบส (Best. 1997: 147) ดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง สำคัญมากที่สุด  

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง สำคัญมาก  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง สำคัญปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง สำคัญนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง สำคัญนอยท่ีสุด 

2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมติฐาน  

ในการเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการเลือกใชบริการศัลยกรรมจำแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ใช MANOVA ANOVA และ Bonferroni โดยกำหนดไว  ท่ี

ระดับนยัสำคัญ .05 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก ็บรวบรวมข อมูลในการว ิจ ัยครั ้ งน ี ้  ผ ู ว ิจัย

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. ทำการเก็บรวบรวมขอมูลตามกลุมตัวอยางที่

กำหนดไวพรอมทั้งรับแบบสอบถามกลับคืน 

2. ผู ว ิจ ัยตรวจสอบแบบสอบถามทุกฉบับใหมี

ความสมบูรณเพื่อทำการบันทึกขอมูลสำหรับการวิเคราะห

ตอไป 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผู วิจัยไดนำมา

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทั้งหมดและทำการลงรหัส 

จากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

1. ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ

การทำศัลยกรรมเสริมความงาม 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ

คิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงาม 

ความคิดเห็น 𝒙 SD แปลผล 

ดานคานิยมทางสังคม 4.10 0.697 สำคัญมาก 

ดานคานิยมทางจิตใจ 4.10 0.609 สำคัญมาก 

ดานผูใหบริการ 4.39 0.543 สำคัญมาก 

ดานบุคคล 3.72 0.928 สำคัญมาก 

ดานราคา 3.87 0.576 สำคัญมาก 

 

จากตารางที ่  1 พบวา ความคิดเห็นตอการทำ 

ศัลยกรรมเสริมความงามโดยภาพรวมอยูในระดับสำคัญมาก

ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.67 และความคิดเห็นทุกดานอยูในระดับสำคัญมาก โดย

ความคิดเห็นที่มีระดับความสำคัญสูงสุดเปนอันดับแรก คือ 

ดานผูใหบริการดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.543 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการทำ ศัลยกรรม

เสร ิมความงามจำแนกตามเพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี ่ยต อเด ือนของผู ตอบ

แบบสอบถาม  
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ตารางที ่  2 ผลการว ิเคราะหความแปรปรวนพหุของ

ความสำคัญของความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริม               

ความงามทุกดานพรอมกัน  

ตัวแปรอิสระ Wilks’Lambda Multivariate F 
p-

value 

เพศ 0.970 2.334 .042 

อายุ 0.921 2.127 .007 

สถานภาพ 0.974 1.000 .441 

ระดับการศึกษา 0.962 1.473 .145 

อาชีพ 0895 2.152 .002 

รายไดเฉลี ่ยตอ

เดือน 

0.977 0.896 .536 

จากผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุของ

ความสำคัญของความคิดเห็นทุกดานพรอมกันในตารางท่ี 2 

พบวา เพศ อายุ อาชีพที ่แตกตางกันใหความสำคัญกับ                  

ความคิดเห็นทุกดานพรอมกันแตกตางกัน ที่ระดับนยัสำคัญ 

.05 แตสถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี ่ยตอเดือน        

ที่แตกตางกันใหความสำคัญกับความคิดเห็นทุกดานพรอม

กันไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 เมื่อพิจารณาเปนรายดานดังตารางที่ 3 พบวา เพศ

ที่แตกตางกันใหความสำคัญตอดานผูใหบริการ ดานบุคคล

แตกตางกัน อายุที่แตกตางกันใหความสำคัญตอดานบุคคล

แตกตางกัน ระดับการศึกษาที่แตกตางกันใหความสำคัญตอ 

ดานคานิยมทางสังคมแตกตางกัน และอาชีพที่แตกตางกัน

ใหความสำคัญตอดานคานิยมทางสังคม ดานคานิยมทาง

จิตใจ  และดานบุคคลแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 เมื่อทำการเปรียบเทียบรายคูโดยวิธ ีBonferroni พบวา 

อายุ 18 - 21 ป ใหความสำคัญตอดานผูใหบริการต่ำกวา

อายุ 31 - 35 ป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 อายุ 26 - 30 ป ให

ความสำคัญตอดานบุคคลต่ำกวาอายุ 31 - 35 ป ที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 และ อายุ 26 - 30 ป ใหความสำคัญตอดาน

บุคคลสูงกวาอายุ 18 - 21 ป ท่ีระดับนัยสำคัญ .05  

 พบวา ระดับต่ำกวาปริญญาตรี ใหความสำคัญตอ

ดานคานิยมทางสังคมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ที ่ระดับ

นัยสำคัญ .05 ระดับต่ำกวาปริญญาตรี ใหความสำคัญตอ

ดานผูใหบริการต่ำกวาระดับปริญญาตรี ที่ระดับนัยสำคัญ 

.05 ระดับต่ำกวาปริญญาตร ีใหความสำคัญดานผูใหบริการ

สูงกวาระดับสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และ

ระดับ สูงกวาปริญญาตร ีใหความสำคัญตอดานบุคคลสูงกวา

ระดับ ต่ำกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนความสำคัญของ

ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามรายดาน 
ความคิดเหน็ Type III SS df MS F p-

value 

เพศของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 0.020 1 0.020 0.043 .837 

ดานคานิยมทางจิตใจ 0.419 1 0.419 1.158 .283 

ดานผูใหบริการ 1.330 1 1.330 4.664 .031* 

ดานบุคคล 4.254 1 4.254 5.350 .021* 

ดานราคา 0.182 1 .182 0.547 .460 

อายุของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 3.336 3 1.112 2.409 .067 

ดานคานิยมทางจิตใจ 1.574 3 0.525 1.451 .227 

ดานผูใหบริการ 1.765 3 0.588 2.062 .105 

ดานบุคคล 12.239 3 4.080 5.130 .002* 

ดานราคา 0.486 3 0.162 0.487 .692 

สถานภาพของการทองเท่ียวของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 0.849 2 0.425 0.920 .399 

ดานคานิยมทางจิตใจ 0.567 2 0.238 0.784 .457 

ดานผูใหบริการ 0.926 2 0.463 1.623 .199 

ดานบุคคล 1.065 2 .532 0.670 .513 

ดานราคา 0.474 2 0.237 0.713 .491 

ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 3.198 2 1.599 3.464 .032* 

ดานคานิยมทางจิตใจ 1.770 2 0.885 2.448 .088 

ดานผูใหบริการ 0.739 2 0.369 1.295 .275 

ดานบุคคล 1.725 2 0.863 1.085 .339 

ดานราคา 0.295 2 0.148 0.444 .642 

อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 8.443 4 2.111 4.573 .001* 

ดานคานิยมทางจิตใจ 4.257 4 1.132 3.130 .015* 

ดานผูใหบริการ 2.112 4 0.528 1.851 .118 

ดานบุคคล 18.063 4 4.516 5.678 .000* 

ดานราคา 2.323 4 0.581 1.746 .139 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม 

ดานคานิยมทางสังคม 0.291 2 0.146 0.316 .729 

ดานคานิยมทางจิตใจ 0.522 2 0.261 0.721 .487 

ดานผูใหบริการ 1.332 2 0.666 2.335 .098 

ดานบุคคล 1.675 2 0.837 1.053 .350 

ดานราคา 0.324 2 0.162 0.487 .615 

หมายเหตุ : * หมายถึงมีความแตกตางที่ระดับนัยสำคัญ .05 
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 พบวา นักเร ียน/นักศึกษา ใหความสำคัญตอดาน

คานิยมทางสังคมต่ำกวาขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ที่

ระดับนัยสำคัญ .05 นักเรียน/นักศึกษา ใหความสำคัญตอ

ดานคคานิยมทางสังคมต่ำกวาพนักงานบริษัทเอกชน ที่

ระดับนัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง  ให

ความสำคัญตอดานคานิยมทางสังคมสูงกวาอาชีพรับจาง

ทั่วไป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง 

ใหความสำคัญตอดานคานิยมทางจิตใจสูงกวาอาชีพรับจาง

ทั่วไป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ให

ความสำคัญตอดานผูใหบริการต่ำกวาขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจาง ที ่ระดับนัยสำคัญ .05 นักเร ียน/นักศึกษา ให

ความสำค ัญต อด  านบ ุคคลต ่ ำกว  าอาช ีพพน ั กงาน

บริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/

ลูกจาง ใหความสำคัญตอดานบุคคลสูงกวานักเร ียน/

นักศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 พบว า รายได   10,000 - 30,000 บาทต อเด ือน                

ใหความสำคัญตอดานคานิยมทางจิตใจสูงกวารายได 

30,001 บาทขึ้นไป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 

การอภิปรายผล 

1. ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงาม 

พบวา ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงามของ

คนในกรุงเทพมหานคร มี 5 ดาน คือ ดานคานิยมทางสังคม 

ดานคานิยมทางจิตใจ ดานผูใหบริการ ดานบุคคล และดาน

ราคา ดังนี้  

ความค ิดเห ็นด านค านิยมทางส ังคม ผ ู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญในระดับมาก พบวา

ศัลยกรรมความงามชวยใหประสบความสำเร็จในการทำงาน

อยูในเกณฑการวิเคราะหผลระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัย สุมลวดี แสนโยชน (2555) และ Rokeach (1983) 

ซ ึ ่ งสามารถอธ ิบายได ว า ค าน ิยมทางส ังคมส งผลตอ

กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามในปจจุบันการ

ทำศัลยกรรมความงามมีผลตอการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดี

ขึ้นทำใหเขาสังคมไดงาย และชวยใหหางานไดงายข้ึน 

ความค ิดเห ็นด านค าน ิยมทางจ ิตใจ ผ ู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใหความสำคัญในระดับมาก พบวา

ศัลยกรรมความงาม ชวยทำใหทานรูสึกมั่นใจเมื่อไดพบปะกับ

บ ุคคลอื ่น อย ู  ในเกณฑการว ิเคราะหผลระด ับมาก ซึ่ ง

สอดคลองกับงานวิจัย จุฑารัตน เอื ้ออำนวย (2549) และ 

Rokeach (1983) ซึ่งสามารถอธิบายได วา คานิยมทางจิตใจ

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามเพราะ

ทำใหรูสึกมั่นใจเมื่อได พบปะกับบุคคลอื่นชวยทำใหตนเอง

รูสึกมีคุณคาและภาคภูมิใจ 

ความคิดเห็นดานผูใหบริการ ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใหความสำคัญกับปจจัยนี้เปนอันดับแรก พบวาทาน

ทำศัลยกรรมความงาม เพราะตองการสรางความมั่นใจใหกับ

ตนเองอยูในเกณฑการวิเคราะหผลระดับมากซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ จุฑารัตน เอื้ออำนวย (2549) และ Rokeach 

(1983) ซึ่งสามารถอธิบายไดวา คานิยมทางจิตใจสงผลตอ

กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมความงามเพราะทำใหรูสึก

มั่นใจเมื่อไดพบปะกับบุคคลอ่ืน 

ความคิดเห็นดานบุคคล ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหความสำคัญในระดับมาก พบวาบุคคลในครอบครัว

แนะนำ/จูงใจใหทำศัลยกรรมความงามอยู ในเกณฑการ

วิเคราะหผลระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญเลิศ 

จิตตั้งวัฒนา (2558) และ Maslow (1980) ซึ่งสามารถอธิบาย

ไดวาอิทธิพลจากบุคคลใกลชิด จากเพื่อนหรือคนรูจัก/แนะนำ

จูงใจใหทำศัลยกรรมความงาม แฟนหรือคนรักแนะนำ/จูงใจ

ให ทำศัลยกรรมความงาม, บุคคลในครอบครัวแนะนำ/จูงใจ

ใหทำศัลยกรรม 

ความคิดเห็นดานราคา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใหความสำคัญในระดับมาก พบวามาตรฐานของราคา

ทำศัลยกรรมแตละคลินิกอยูในเกณฑการวิเคราะหผลระดับ

มาก เนื่องจากแตละคลินิกราคาจะไมแตกตางกันมากจึงทำให

เปนราคาที่เปนมาตรฐานของการทำศัลยกรรม 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 1.  ความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรมเสริมความงาม            

ทั้ง 5 ดานอยูในระดับสำคัญมาก โดยปจจัยที่มีคะแนน

ความสำคัญสูงสุด คือ ดานผูใหบริการอยูในระดับสำคัญมาก

ดวยคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.543  
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 2. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตอการทำศัลยกรรม

เสริมความงามทั้ง 5 ดานพรอมกัน พบวา อายุ 18 - 21 ป    

ใหความสำคัญตอดานผูใหบริการต่ำกวาอายุ 31 - 35 ป                 

ที ่ระดับนัยสำคัญ .05 อายุ 26 - 30 ป ใหความสำคัญตอ             

ดานบุคคลต่ำกวาอายุ 31 - 35 ป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และ

อายุ 26 - 30 ป ใหความสำคัญตอดานบุคคลสูงกวาอายุ 18 

- 21 ป ที่ระดับนัยสำคัญ .05  

 พบวา ระดับต่ำกวาปริญญาตรี ใหความสำคัญตอ

ดานคานิยมทางสังคมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ที ่ระดับ

นัยสำคัญ .05 ระดับต่ำกวาปริญญาตรี ใหความสำคัญตอ  

ดานผูใหบริการต่ำกวาระดับปริญญาตรี ที่ระดับนัยสำคัญ 

.05 ระดับต่ำกวาปริญญาตร ีใหความสำคัญดานผูใหบริการ

สูงกวาระดับสูงกวาปริญญาตรี ที่ระดับนัยสำคัญ .05  และ

ระดับสูงกวาปริญญาตร ีใหความสำคัญตอดานบุคคลสูงกวา

ระดับต่ำกวาปริญญาตร ีที่ระดับนัยสำคัญ .05 

 พบวา นักเรียน/นักศึกษา ใหความสำคัญตอดาน

คานิยมทางสังคมต่ำกวาขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ที่

ระดับนัยสำคัญ .05 นักเรียน/นักศึกษา ใหความสำคัญตอ

ดานคานิยมทางสังคมต่ำกวาพนักงานบริษัทเอกชน ที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ใหความสำคัญ

ตอดานคานิยมทางสังคมสูงกวาอาชีพรับจางทั่วไป ที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ใหความสำคัญ

ตอดานคานิยมทางจิตใจสูงกวาอาชีพรับจางทั่วไป ที่ระดับ

นัยสำคัญ .05 อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว ใหความสำคัญ

ตอดานผูใหบริการต่ำกวาขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ท่ี

ระดับนัยสำคัญ .05 นักเรียน/นักศึกษา ใหความสำคัญตอ

ดานบุคคลต่ำกวาอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที ่ระดับ

นัยสำคัญ .05 ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจาง ใหความสำคัญ

ตอดานบุคคลสูงกวานักเรียน/นักศึกษา ที่ระดับนัยสำคัญ 

.05 

 พบวา รายได 10,000 - 30,000 บาทตอเดือน            

ใหความสำคัญตอดานคานิยมทางจิตใจสูงกวารายได 

30,001 บาทขึ้นไป ที่ระดับนัยสำคัญ .05 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนของเหลือจากกระบวนการสกัดโดยวิธกีารหมักขาวเมาโดยการเตรียมใหอยูใน

รูปแบบแผนทำความสะอาดเครื่องสำอางและทดสอบประสิทธิภาพเทียบกับการทำความสะอาดเครื่องสำอางดวยสำล ีในการ

ขึ้นรูปแผนทำความสะอาดเครื่องสำอางเตรียมจากการหาอัตราสวนระหวางแปงขาวเจาและกากขาวเมา โดยอัตราสวนน้ำหนัก

ที่สามารถขึ้นรูปไดคือ แปงขาวเจา:กากขาวเมา เทากับ 8:2 และผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอางถูกตำรับขึ้นและ

ทดสอบความเปนกรด-ดาง โดยคาความเปนกรด-ดางที่ประเมินไดคือ 4.55±0.02 สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการทำ

ความสะอาดเครื่องสำอาง (ลิปสติกและบลัชออน) ถูกทดสอบบนหนังหมู โดยเปรียบเทียบระหวางการเช็ดดวยแผนทำความ

สะอาดผสมกากขาวเมาและสำลีชุบผลิตภัณฑทำความสะอาด ผลการทดสอบพบวาการทำความสะอาดเครื่องสำอางท้ังสองวิธี

ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) แตเมื่อทดสอบความลื่น พบวาแผนทำความสะอาดเครื่องสำอางมี

ความลื่นมากกวาและมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) สรุปไดวากากขาวเมาสามารถเปนสวนผสม

ทางเลือกในแผนทำความสะอาดเครื่องสำอาง 

 

Abstract  
The objectives of this research were to utilize marc of macerated pounded unripe rice 

by preparing it into makeup remover pads, and to evaluate its efficacy compared to removing 
makeup by cotton. Makeup remover pads were prepared from rice flour and the marc in the 
ratio of 8:2. And liquid makeup remover is formulated, and its pH was 4.55 ± 0.02. The efficacy 
of makeup cleansing (Lipstick and Blush) was investigated on porcine skin. The results showed 
that there was no statistically significant difference (p <0.05) between the makeup cleansing 
pads and cotton. It was found that the makeup remover wipes were more slippery and 
statistically significant different (p <0.05). In conclusion, the marc can be an alternative 
ingredient in makeup remover pads. 
 

คำสำคัญ : แผนทำความสะอาดเคร่ืองสำอาง กาก ขาวเมา วัดความลื่น 

Keywords : Makeup Remover Wipes, Marc, Pounded Unripe Rice, Slipperiness 
Measurement  
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1. บทนำ  

ผล ิตภ ัณฑทำความสะอาดเคร ื ่องสำอางเปน

ผลิตภัณฑที ่ม ีความสำคัญสำหรับผู บริโภคที ่แตงหนาใน

ชีวิตประจำวัน ในปจจุบันเครื่องสำอางสำหรับการตกแตง

ใบหนาลวนมีสวนผสมที่มุงหวังใหผลิตภัณฑติดทนบนใบหนา 

จึงทำใหการลางหนาด วยผลิตภัณฑประเภทสบู อาจไม

เพียงพอตอการทำความสะอาด  ซึ่งจะเห็นไดวามูลคาตลาด

ของผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื ่องสำอางจากป 2014 

(721 ลานบาท) เติบโตขึ ้นรอยละ 44  ในป 2015 (1,000 

ลานบาท) [1] ผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื ่องสำอางใน

ทองตลาดมีหลากหลายรูปแบบ แตผลิตภัณฑทำความ

สะอาดเครื่องสำอางรูปแบบของเหลวและแบบแผนเปนที่

นิยม โดยมีรายงานจาก Grand View Research (2019) วา

ผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอางมีมูลคาทางการตลาด

ในป 2018 สูงถึง 1.8 ลานดอลลารสหรัฐ [2]   

ขาวเม า เปนขาวที ่แฝงไปดวยภูม ิปญญาและ

วัฒนธรรม ในอดีตมีประเพณีที่เกี ่ยวของกับขาวมากกมาย 

รวมถึงประเพณีตำขาวเมา เปนพิธีที ่ทำใหชาวบานไดมี

กิจกรรมรวมกันเปนการสานสัมพันธในชุมชนผานการทำ

ขาวเมาอีกทั้งยังเปนการสืบสานภูมิปญญาของทองถิ่น [3] 

โดยขาวเมาในแตละพื้นท่ีจะมีกระบวนการผลิตท่ีแตกตางกัน

ขึ ้นอยูกับการสืบทอดภูมิปญญาในแตละพื ้นท่ี และขาวที่

นำมาทำขาวเมา อาจเปนขาวเหนียวหรือขาวเจาที่อยูในชวง

ตั้งทอง ซึ่งเปนระยะที่ผานระยะน้ำนม เมล็ดขาวไมออนหรือ

แกเกินไป [4]    

ในกระบวนการสกัดโดยวิธกีารหมัก (Maceration) 

มักเกิดกาก (Marc) หรือ ของเหลือจากการสกัด และโดย

ปกติมักถูกนำไปทิ้งหลังจากกระบวนการการสกัด [5] โดย

ผ ู ว ิจ ัยม ีแนวคิดในการนำของเหลือจากการสกัดมาใช

ประโยชน โดยนำของเหลือมาเปนสวนประกอบในการ

เตรียมแผนทำความสะอาดเครื่องสำอางเปรียบเทียบกับการ

ทำความสะอาดเครื่องสำอางดวยสำล ี

   

2. ขั้นตอนการทดลอง  

 แผนทำความสะอาดเครื่องสำอางถูกเตรียมโดยนำ

กากขาวเมาบดที ่ผ านการสกัดมาอบดวยต ู อบลมรอน 

(Memmert IN110) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 

24 ชั่วโมง เพื่อใหขาวเมาบดแหงสนิท จากนั้นชั่งกากขาวเมา

ที่อบแหงผสมกับแปงขาวเจาดวยอัตราสวน 10:0 9:1 8:2 7:3 

6:4 5:5 4:6 3:7 2:8 และ 1:9 ตอจากนั ้น นำสวนผสมแปง

อัตราสวนตางๆ แชในน้ำปราศจากไอออนเปนเวลา 48 ชั่วโมง 

เมื่อแปงตกตะกอนลงสูกนภาชนะ ใชหลอดหยดดูดน้ำแปงท่ี

ใสทิ้ง แลวนำแปงที่ตกตะกอน มาทำการตำรับแผนทำความ

สะอาดเครื่องสำอาง โดยเทแปงลงบนผาขาวบางที่ขึงบนปาก

หมอกระทะไฟฟา เกลี่ยและทิ้งไวประมาณ 15 วินาที แลวทำ

การลอกแปงออกจากปากหมอดวยไมพายพลาสติก นำไปตาก

แดดเปนเวลา 20 นาที แลวจึงนำไปผึ่งลมในที่รมเปนเวลา 1-

2 ชั่วโมง เมื่อตัวอยางแหง นำไปบรรจุในถุงซิบล็อก และเก็บ

ในท่ีแหงจนกวาจะนำมาทดลอง 

  ในการตำรับผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอาง 

สวนผสมทุกรายการยกเวน Pounded Unripe Rice Extract 

ซื้อผาน www.myskinrecipes.com และสารสกัดที่ใชในการ

ทดลองถูกสกัดขึ้นโดยคณะผูวิจัย สำหรับข้ันตอนการตำรับทำ

ไดโดยช่ังสวนผสม ดังตารางท่ี 1 ดวยเครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 

2 ตำแหนง (Precisa BJ2200C) และเร ิ ่มด วยการผสม 

Deionized Water แ ล ะ  Disodium EDTA ใ ห  เ ข  า ก ั นดี  

จ า ก น ั ้ น เ ต ิ ม  PEG-7 Glyceryl Cocoate แ ล ะ  PEG-6 

Caprylic/Capric glycerides เมื ่อผลิตภัณฑผสมเปนเนื้อ

เดียวกันเติมสารกันเสียและสารสกัดและคนใหเขากัน และ

บรรจุลงลงในขวดแกว จากนั้นประเมินคาความเปนกรด-ดาง

ของผลิตภัณฑ ดวยเครื่องวัดคาความเปนกรด-ดาง (OHAUS 

ST3000) โดยวัดตัวอยางละ 3 ซ้ำ เพื่อคำนวณคาเฉลี่ยและ

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ดวยโปรแกรม Microsoft Excel 

2013  

 

ตารางที่ 1 สวนผสมผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอาง 

สวนผสม %w/w 

Deionized Water 89.18 

Disodium EDTA 0.02 

PEG-7 Glyceryl Cocoate 5.00 

PEG-6 Caprylic/Capric glycerides 5.00 

Phenoxyethanol&Chlorphenesin&Glycerin 0.70 

Pounded Unripe Rice Extract 0.10 
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 การทดสอบประสิทธิภาพของแผนทำความสะอาด

เครื่องสำอางเทียบกับการทำความสะอาดดวยสำลีแผน โดย

ควบค ุมการทดลองโดยใชผล ิตภ ัณฑทำความสะอาด

เคร ื ่องสำอางที ่ตำร ับข ึ ้นในการทดลองนี้  และเตร ียม

ผลิตภัณฑเครื่องสำอางสองชนิด ไดแก ลิปสติก (TCE) และ 

บลัชออน (4U2) การทดลองเริ่มจากการเตรียมหนังหมูโดย

ขึงไวบนถาดสแตนเลส จากนั้นใช 70%v/v แอทานอล ชุบ

สำลีเช็ดทำความสะอาด แลวรอใหแหง จากนั้นใชดินสอขีด

เสนแบงบริเวณในการทดสอบ โดยใหมพ้ืีนที่เทากับ 4 ตาราง

เซนติเมตรตอชองการทดลอง และกำหนดใหมีการทดสอบ

ทั้งหมด 4 ตัวอยาง ไดแก  L1 (ตัวอยางที่ทำความสะอาด

ลิปสติกดวยแผนทำความสะอาด) L2 (ตัวอยางที่ทำความ

สะอาดลิปสติกดวยสำลี) B1 (ตัวอยางที่ทำความสะอาดบลัช

ออนดวยแผนทำความสะอาด) และ B2 (ตัวอยางที่ทำความ

สะอาดบลัชออนดวยสำลี) โดยทำการเตรียมชองสำหรับ

ประเมินตัวอยางละ 3 ชอง จากนั ้นทาลิปสติกในชอง L1 

และ L2 ทั้งหมด และทาบลัชออนในชอง B1 และ B2 ทุก

ชอง โดยควบคุมพื ้นที ่การทาดวยตารางและปริมาณดวย

น้ำหนักของผลิตภัณฑ ใชเครื่องวัดส ี(3nh NR10QC) วัดคา

สีเริ ่มตนของตัวอยางทุกชอง และใชสำลีชุบผลิตภัณฑทำ

ความสะอาดเครื่องสำอางและทาบสำลีไวบนตัวอยาง L1 

และ B1 จากนั้นใชลูกตุมเหล็กน้ำหนัก 200 กรัม ทับไปที่

แผนสำลี และจับเวลาเปนเวลา 10 วินาที แลวใชมือลากสำลี

ที่ยังมีลูกตุมทับอยูจนสุดแถว จากนั้นใชลูกตุมน้ำหนัก 500 

กรัมทำแบบเดียวกันอีกครั้ง แลวประเมินคาการเปลี่ยนแปลง

สีหลังการเช็ด สำหรับตัวอยาง L2 และ B2 ใหทำการทดลอง

ดวยวิธ ี เดียวกันกับตัวอยาง L1 และ B1 โดยค าความ

แตกตางรวมของส ี(∆E) ถูกคำนวนดังสมการที่ 1 [6] 

          ∆E = [(∆L*)2 + (∆a*)2 + (∆b*)2]0.5        (1) 

โดยท่ี  ∆E คือ คาความแตกตางรวมของสกีอน-หลังเช็ด

เครื่องสำอาง 

        ∆L* คือ คาความแตกตางความสวางกอน-หลังเช็ด

เครื่องสำอาง 

∆a* คือ คาความแตกตางสีแดง/เขียวกอน-หลังเช็ด

เครื่องสำอาง 

 ∆b* คือ คาความแตกตางสีเหลือง/น้ำเงินกอน-หลัง

เช็ดเครื่องสำอาง 

 และขอมูลจากการทดลองถูกทดสอบความแตกตาง

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดวย Student’s t-test  

โดยเทียบขอมูลระหวางการทดสอบประสิทธิภาพการเช็ด

เครื ่องสำอางดวยการใชแผนทำความสะอาดและสำลี โดย

โปรแกรม IBM SPSS Statistics 20 

 การทดสอบแรงตานหรือความฝดในการเช็ดทำความ

สะอาดเครื่องสำอาง ทำไดโดยใชเครื่องวัดสภาพผิว (Multi-

probe Adaptor) และหัวว ัด Frictiometer FR 700 และ 

Corneometer CM 825 เริ่มการทดลองโดยเตรียมตัวอยาง

ทั้งหมด 2 ชนิด คือ แผนทำความสะอาดและสำลีแผนท่ีชุบกับ

ผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอาง วัดคาความชุมชื่นของ

ตัวอยางทั้ง 2 โดยใหตัวอยางทั้ง 2 ดวย Corneometer CM 

825 เพ่ือควบคุมระดับความชื้น จากนั้นวัดนำตัวอยางที่เตรียม

ไวนำมาวัดคาความเสียดทานดวย Frictiometer FR 700 วัด 

โดยทำการวัด 3 ซ ้ำ และทดสอบความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดวยโปรแกรม IBM SPSS 

Statistics 20 

 

3. ผลการทดลองและการอภิปรายผล 

 จากการทดลอง เตร ี ยมแผ  นทำความสะอาด

เครื่องสำอางผสมกากขาวเมาพบวามีเพียงอัตราสวนแปงขาว

เจาตอกากขาวเมา 8:2 เทานั้นที่สามารถขึ้นรูปเปนแผนได 

อยางไรก็ตามหากมีการทดลองเพิ่มเติมควรมีการทดสอบดวย

อัตราสวนที่ละเอียดมากขึ้น เชน 81:19 82:18 83:17 84:16 

85:15 เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการหาอัตราสวนที่เหมาะสมใน

กรณีที่มีการผลิตในจำนวนมาก เพื่อจะไดมีขอมูลที่สามารถ

ระบุความคลาดเคลื่อนของอัตราสวนวัตถุดิบในการผลิตได   

 ผลิตภัณฑทำความสะอาดเครื่องสำอางที่ถูกนำไปวัด

คาความเปนกรด-ดาง ไดเทากับ 4.55±0.02 โดยเปนชวง

ความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมกับการใชบนผิวหนังของมนุษย

ที่ยังคงรักษาไมโครฟลอราของผิวไวได คือ ความเปนกรด-ดาง 

ชวง 4-4.5 [7]   

 ในการทดสอบประสิทธิภาพของแผนทำความสะอาด

เครือ่งสำอางเทียบกับการใชสำลี พบวาผลการทดลองในครั้งนี้
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ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อ

เปรียบเทียบระหวางการทำความสะอาดทั้งสองวิธี ดังแสดง

ในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบความแตกตางรวมของสีกอน-หลัง

เช็ดเครื่องสำอาง 

ตัวอยาง ∆E 

L1 13.83 ± 4.22a 

L2 12.83 ± 2.00a 

B1 12.69 ± 0.97b 

B2 12.69 ± 3.87b 
a ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
b ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

  

 นอกจากนี้ การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ

ทำความสะอาดเครื่องสำอางสามารถวิเคราะหไดโดยใช 

สเปกโทรโฟโตมิเตอร โดยวิธีการนี้ถูกพัฒนาและตรวจสอบ

โดยยึดถือแนวปฏิบัติตามองคการสากลเพื ่อสรางความ

ประสานสอดคลอง (ICH guidelines) [8] 

 จากการทดสอบแรงเสียดทานดวย Frictiometer 

บนแผนสำลีและแผนแปงแสดงผลดังตารางที่ 3 และพบวา

แผนทำความสะอาดที่ขึ้นรูปในงานวิจัยครั้งนี้มีแรงตานนอย

กวากวาสำลี หรืออาจกลาวไดวาแผนทำความสะอาดผสม

กากขาวเมามีความลื่นมากกวาสำลีอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

(p ≤ 0.05) 

 

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความลื่นของแผนทำความสะอาด

เครื่องสำอางและสำล ี

ตัวอยาง คาความลื่น 

สำลีชุปผลิตภัณฑทำความสะอาด 130.00± 4.73* 

แผนทำความสะอาด 170.33± 10.40* 

*มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 กากขาวเมาที่เปนขอเหลือจากการสกัดโดยวิธีการ

หมัก สามารถนำมาใชประโยชนในการขึ้นรูปเปนแผนทำ

ความสะอาด ซึ่งสามารถทำความสะอาดเครื่องสำอางไดไม

แตกตางจากการใชสำลี อีกทั้งยังมีความหยาบนอยกวาการใช

สำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง 

 

5. กติติกรรมประกาศ 

 ขอบคุณอาจารย ณรงค ฤทธิ ์  หล าพ ันธ  อาจารย

สาขาวิชาวิทยาศาสตรเครื่องสำอาง ผูเปนทั้งที่ปรึกษาชั้นป

และที่ปรึกษาโครงงานวิจัยครั้งนี้ ที่ชวยเหลือในทุกขั้นตอนให

งานวิจ ัยนี ้สำเร็จได และขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร

เคร ื ่องสำอาง มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพระนครท ี ่จ ัดสรร

งบประมาณเพื่อใหโครงงานนี้ดำเนินการไดอยางสมบูรณ และ

สุดทายขอขอบคุณแหลงขอมูลที่ไดนำมาอางอิงในโครงงานนี้  
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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบเลานิทาน เรื่อง ผักดีมีประโยชน ที่มีประสิทธิภาพ 

80/80 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง ผักดีมีประโยชน  กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห  จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้

คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

            ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการเลานิทานเรื่อง

ผักดีมีประโยชน มีประสิทธิภาพ 80.00/86.28 ไมนอยกวา 80/80  และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ในรูปแบบการเลานิทาน เรื่องผักดีมีประโยชน ดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.37  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.62  ดานการออกแบบอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.36  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57  และดานการ

นำไปใชประโชนอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62  

 

Abstract  
         This research aims to development of electronic media in story-telling style : good and  
benefit  vegetables have process effective 80/ 80, and to study students' satisfaction with the 
use of electronic media. The samples used in this research are 35 students in the 6th grade, Thai 
Niyom Songkhro School, 35 of whom are electronic materials, achievement testes, and 
satisfaction assessments. 
 The results showed development of electronic media in story-telling style : good and  
benefit  vegetables gained Effective 80. 00/ 86. 28 , which was not less than 80/ 80  and the 
satisfaction of the learner to electronic media in the form of storytelling is very good, The 
average is 4.37, the standard deviation is 0.62. in design is very good, The average is 4.36, the 



 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 10 (2563)                                                                          

Journal of Science and Technology Vol.10 (2020) 

 

 
 

64 

standard deviation is 0. 57, and the use side is very good,  The average is 4. 40, the standard 
deviation is 0.62. 
 
คำสำคัญ : สื่ออเิล็กทรอนิกส, ผกั, เลานิทาน  

Keywords : electronic media, vegetables, story-telling 
 

1. บทนำ  

   ดานการศึกษาจะมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยอำนวยความสะดวกในดานการเรียนการสอน เปนแหลง

สืบคนขอมูล เพ่ือเขาถึงแหลงขอมูลความรูไดรวดเร็วมาก

ยิ่งข้ึน ทำใหเกิดการเรยีนรูไดทุกทีทุ่กเวลา(กมล สังขทอง, 

2555) ในสวนของการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่

สมบูรณ และไมม ีข อจำกัดดานเวลาและสถานที ่อาศัย

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอร เปน

แหลงสืบคนขอมูลเพิ่มเติม และอำนวยความสะดวกเพื่อ

เขาถึงแหลงขอมูลความรูไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำใหเกิดการ

เร ียนรู ไดทุกที ่ท ุกเวลา(กมล สังขทอง,2555) และไมมี

ขอจำกัดดานเวลาและสถานที่การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอร ชวยใหมีเวลาในการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูสอนกับผูเรียนมากขึ้น  สื่อ

อิเล็กทรอนิกส จัดเปนสื่อหนึ่งที่ไดรับความสนใจในขณะน้ี 

เพราะหนังส ืออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเปนมัลติมีเดีย 

สามารถแสดงขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้ง

มีปฏิสัมพันธกับผูใช ถือเปนสื ่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ี

ตอบสนองการ เร ี ยนแบบ e-Learning ซึ่ ง สน ับสนุน

การศึกษาดวยตนเองตลอดจนการศึกษาตลอดชีวิต อีกทั้ง

เปนแหลงขอมูลสารสนเทศเพื่อการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติม

ได สามารถใชเปนสื ่อเสริมในการเรียนการสอนได สื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปกติมักจะเปนแฟมขอมูลที่สามารถ

อานเอกสารผานทางหนาจอคอมพิวเตอร ทั ้งในระบบ

ออฟ ไล น  แ ล ะออน ไ ลน   ค ุ ณล ั กษณะขอ งหน ั งสื อ

อิเล็กทรอนิกสสามารถเชื ่อมโยงจุดไปยังสวนตาง ๆ ของ

หนังสือ เว็บไซตตาง ๆ ตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับ

ผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรก

ภาพ เสียง ภาพเคลื ่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่ง

พิมพเอกสารทีต่องการ อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงใหทันสมัยไดตลอดเวลา   

 ภาวะโภชนาการเปนดัชนีบงชี้ภาวะสุขภาพโดยรวม

ของเด็ก และเปนตนทุนสำคัญสำหรับการพัฒนาเด็กใหเติบโต

เต็มศักยภาพ มีสุขภาพดีและมีเชาวนปญญาที่พรอมจะเรียนรู 

ฝกฝนทักษะ สะสมประสบการณ เพื่อเติบโตเปนผูใหญที ่มี

คุณภาพ เด็กจำเปนตองไดรับสารอาหารในปริมาณที่พอเพียง 

ความตองการสารอาหารของเด็กแตละคนในชวงนี ้จะไม

เทากันขึ้นอยูกับอัตราการเจริญเติบโตของเด็กแตละคนหาก

เด็กไดรับโภชนาการหรือสารอาหารตาง ๆ ไมเพียงพอจะ

สงผลใหการเจริญเติบโตชา กลามเนื้อไมแข็งแรง ภูมิตานทาน

ต่ำเกิดภาวะโลหิตจาง ในทางตรงขามถาไดรับมากเกินไป ก็ทำ

ใหมีน้ำหนักเกินเกิดโรคอวน ซึ่งสงผลเสียตอสุขภาพดาน

ร างกายและจิตใจ โภชนาการม ีบทบาทสำค ัญต อกำร

เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก อยางไรก็ตามเด็กวัยกอน

เร ี ยนม ักจะม ีป ญหาเร ื ่ องการร ับประทานอาหารอัน

เนื่องมาจากสาเหตุการสนใจสิ่งแวดลอมรอบตัวมากกวาและ

ยังไมรูจักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน การใหอาหาร

เด็กอยางไมเหมาะสมหรือไมครบทั ้ง 5 หมู  จะทำใหการ

เจริญเติบโตหยุดชะงัก มีระดับสติปญญาไมดีเทาที่ควร และ

เจ็บปวยบอย ดวยเหตุนี้เด็กวัยกอนเรียนจึงควรไดกินอาหาร

หลักครบทั้ง 5 หมู ในแตละชนิดควรกินใหหลากหลายวันละ 

3 มื้อ และดื่มนมเปนอาหารเสริมใหเพียงพอทั้งปริมาณและ

คุณภาพ ตามที ่ร างกายเด็กตองการในแตละมื ้อแตละวัน 

เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารที่ครบถวนและปลอดภัย จึงจะสามารถ

ปองกัน แกไข และฟนฟูภาวะทุพโภชนาการของเด็กได  

จากการสำรวจสถานการณเด ็กและสตรีในประเทศไทย 

(Multiple Indicators Cluster Survey : MICS)ความชุกของ

ปญหาทุพโภชนการในเด็กอายุ 0 – 5 ป ครั้งที่ 3 ในป พ.ศ. 

2549 ครั้งที่ 4 ในป พ.ศ. 2555และครั้งที่ 5 ในป พ.ศ. 2558 

ไดแกภาวะเตี้ย รอยละ 15.7, 16.4 และ 10.5 ตำมลำดับ 

ภาวะผอม รอยละ4.7, 6.7 และ5.4 ตามลำดับ ภาวะอวน 

รอยละ 5, 10.9 และ 8.2 ตามลำดับ โดยใน พ.ศ. 2558 มี



 วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 10 (2563)                                                                          

Journal of Science and Technology Vol.10 (2020) 

 

 
 

65 

ภาวะเตี้ย ผอม อวน ลดลง โดยภาวะเตี้ยยังคงมีความชุกสูง

ที่สุด ครอบครัวเปนสถาบันที่สำคัญตอการพัฒนาการของ

เด็ก เด็กจะมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูของพอ

แมหรือผู ปกครอง นอกจากนี ้ครอบครัวยังเปนสถาบันท่ี

สำคัญในการถายทอดความรู ทัศนคติ อุดมคติ และแนวทาง

ใหแกเด็กในการดารงชีวิตตอไปในภายหนา ครอบครัวยังมี

ผลต อพฤต ิกรรมการบร ิโภคของเด ็ก พฤต ิกรรมการ

เลียนแบบของเด็กจะยึดพอแมและบุคคลในครอบครัวเปน

แบบอยาง ทัศนคติในการเลือกอาหารของพอแมจึงเปนสิ่ง

สำคัญในการกำหนดความชอบหรือไมชอบของเด็กพอแม

และบุคคลในครอบครัวจึงเปนตัวอยางที่ดีในการรับประทาน

อาหาร และในสภาวะที ่สังคมมีการเปลี ่ยนแปลงไปยอม

สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคของเด็ก ภาวะโภชนาการของ

เด็กจึงขึ ้นอยู กับปจจัยหลายดานโดยเฉพาะปจจัยด าน

ครอบครัวมีองคประกอบที่เกี ่ยวของ เชน คุณลักษณะ

ผูปกครอง เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ จำนวนสมาชิก

ในครัวเรือน รายได ผูจัดเตรียมอาหารในครอบครัว ความรู

ด านโภชนาการความเช ื ่อด านการบร ิโภคอาหารของ

ครอบครัว เปนตน 

 นิทานเปนสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพราะนิทาน

เปนเรื่องที่เด็กสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน นิทานแตละเรื่อง

จัดไดวาเปนสิ่งเราที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการฝก

ทักษะ การคิดใหกับเด็กปฐมวัย  

 ผู จ ัดทำโครงงานจึงพัฒนาสื ่ออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบเลานิทานเรื่องผักดีมีประโยชน  เพื ่อนำเสนอใน

รูปแบบที่นาสนใจและดึงดูด เปนการสงเสริมและสรางความ

สนใจใหแกเด็ก ๆ และบุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของ

พืชผัก ที ่ม ีต อสุขภาพ และการเลือกผักที ่ปลอดภัยและ

ปลอดภัยในการบริโภค เพ่ือสุขภาพที่ดีของตนเอง  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพื่อสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสรูปแบบการเลานิทาน เรื่อง 

ผักดีมีประโยชน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบ

นิทาน เรื่อง ผักดีมีประโยชน  

 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง  

 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการเลา

นิทาน  เรื่องผักดีมีประโยชน มีขั้นตอนดั้งนี ้

2.1 เครื่องมือที่ใชในการดำเนนิการ 

      1) สื่ออิเล็กทรอนิกสในรปูแบบเลานิทานเรื่อง 

ผักดีมีประโยชน  

2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื่อง ผักดีมีประโยชน 

       3) แบบสอบถามความพึงพอใจของการใชสื่อ

อิเล็กทรอนิกสในรปูแบบการเลานทิานเร่ืองผักดีมีประโยชน 

 การสรางและการหาคุณภาพของเครื ่องมือที่ใชการ

ดำเนินการ 

1. สื่ออิเล็กทรอนิกสในรปูแบบเลานิทานเรื่องผักดีมีประโยชน 

    1.1 ศึกษาแนวทางและรูปแบบในการเลานิทาน 

    1.2 ศึกษาโปรแกรม  Scratch ในการสรางสื่ออิเลกทรอ

นิกส 

    1.3 วิเคราะหและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับผัก 

    1.4 ดำเนินการสรางและออกแบบตามหลักการออกแบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

    1.5 นำสื่ออิเล็กทรอนิกสไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน

ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมแลวปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง ผักดีมี

ประโยชน 

    2.1 ศึกษาแนวทาง วิธีการวัดผลการเรียนรู และการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียน 

   2.2 กำหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

   2.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตาม

วัตถุประสงคการเรียนรู 

   2.4 นำแบบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ไปใหผู เชียวชาญ

จำนวน 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ความเที่ยงตรง

ตามวัตถุประสงค นำมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง  

ioc และคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC ตั้งแต .50 ข้ึนไป  

   2 .5 ปร ับปร ุงแก ไขแบบทดสอบวัดผลส ัมฤทธ ิ ์  ตาม

ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

   2.6 นำขอสอบไปใชในการวิจัย 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส

ในรูปแบบการเลานิทานเรื่องผักดีมีประโยชน 

   3.1 ศึกษาจากเอกสารงานและแบบสอบถามของงานวิจัย

ที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสราง 

   3 .2  สร  า งแบบสอบถามความพ ึ งพอใจต อ ใช สื่ อ

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการเลานิทานเรื่องผักดีมีประโยชน 

   3 .3 นำแบบสอบถามความพ ึงพอใจต อการ ใช สื่ อ

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบการเลานิทานเรื่องผักดีมีประโยชน

ไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  ตามแบบมาตราสวนประเมินคา 

5 ระดับ ดังน้ี 

 5  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

         4  ระดับความคิดเห็นมาก 

 3  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

 2  ระดับความคิดเห็นนอย 

 1  ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด   

  3.4 นำมาปรับปรุงตามคำแนะนำของผูเช่ียวชาญ 

 

2.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1 จัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกที่ผานการปรับปรุงจาก

คำแนะนำและหาค ุณภาพส ื ่อจากการประเม ินโดย

ผูทรงคุณวุฒิ  

 2 ติดตอประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อขอนำสื่อ

อิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชโดยมีการนัดหมายวันที่ เวลา 

สถานที่ ที่จะทำการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 

          3.ใหนักเรียนดำเนินการกิจกรรมการเรียนรูสื่อดวย

ตนเอง โดยมีผูวิจัยควบคุมในชั้นเรียน เมื่อเสร็จสิ้นในการ

เรียนรู ส ื ่อในแตละหนวยใหทำนักเรียนทำแบบทดสอบ

ระหวางเรียนเพ่ือนำคะแนนท่ีไดไปหาคาประสิทธิภาพ E1 

          4. เมื่อนักเรียนไดเรียนรูสื่อจนเสร็จสิ้นทุกหนวย ให

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อนำคะแนนที่ไดไปหา

คาประสิทธิภาพ E2 

          5. จากนั้นนำแบบวัดความพึงพอใจตอการใชสื่อมา

ใหนักเรียนไดทำการประเมินคา และไดนำคะแนนมาหา

คาเฉลี่ยสรุปผลระดับคาเกณฑประเมินความพึงพอใจ        

   

 

2.3 การวิเคราะหขอมูล  

   1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสและ

ความพึงพอใจของแบบสอบถาม จะใชคาเฉลี ่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตราฐานโดยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณ 

คา 5 ระดับ มีเกณฑการแปลความหมายดังนี ้

     4.50 - 5.00   อยูในระดับดีมาก 

     3.50 - 4.49   อยูในระดับดี 

     2.50 - 3.49   อยูในระดับพอใช 

     1.50 - 2.49   อยูในระดับนอย  

     1.00 - 1.49   อยูในระดับนอยมาก 

 2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสใน

รูปแบบเลานิทาน เรื่อง ผักดีมีประโยชน E1/E2  

 

การคำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

100

1

1 



A
N

X

E  

 เมื่อ 1E  แทน ประสิทธิภาพของกระบวน 

                                     การ 

 

 1X  แทน คะแนนรวมจากการทำ 

                                     แบบฝกหัดหรือกิจกรรม 

                                     ในระหวางเรียนของ 

                                     ผูเรียนทุกคน 

 N  แทน จำนวนผูเรียน 

 A  แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหดั 

                                     หรือกิจกรรมในระหวางเรยีน 
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การคำนวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) 

  100

2

2 



B
N

X

E  

เมื่อ 2E  แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 

         2X  แทน คะแนนรวมจากการทำ 

                                     แบบทดสอบหลังเรียน 

         ของผูเรียนทุกคน 

N  แทน จำนวนผูเรียน 

B  แทน คะแนนเต็มของ 

             แบบทดสอบหลังเรียน 

  

3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผูวิจัยไดดำเนินการวเิคราะหขอมูล และไดนำเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

  1. ผลการว ิ เคราะห หาประสิทธ ิภาพของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

2.  ผลการว ิ เคราะห ความพ ึ งพอใจของสื่ อ

อิเล็กทรอนิกส 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาประสิทธิภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส 
จำนวน

นักเรียน 

ระหวางเรยีน หลังเรียน (E1/E2) 

 

35 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ท่ีรวม

ได 

คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีรวม

ได 

 

80.00/86.28 

10 280 10 303 

 

จากตารางที่ 2 พบวาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เพื ่อสงเสริมพฤติกรรมการรับประทานผัก โดยใชนิทาน

ประกอบภาพ  เรื่อง ผักดีมีประโยชน จากนักเรียนจำนวน 

35 คน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ คือ 80.00/86.28 

 

 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพงึพอใจของสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ประเมินคุณภาพสื ่ออิเล ็กทรอนิกสใน ดานเนื ้อหา จาก

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จำนวน 35 คน 

 
รายการ x  SD ระดับ 

เนื้อหา 

1. เน้ือหาเหมาะสมเขาใจ

งาย 

4.51 0.55 ดีมาก 

2. ภาษาเขาใจงายกระชับ 4.34 0.75 ดีมาก 

3. ภาษาท่ีใชส่ือไดตรงกับ

เรื่องที่ดู 

4.22 0.63 ดีมาก 

4. เน้ือหามีความกะทัดรดั 

ชัดเจน เปนลำดับขั้นตอน 

งายตอความเขาใจ  

เชื่อมโยงความรูเดิมกับ

ความรูใหม 

4.42 0.54 ดีมาก 

5.เน้ือหามีความยากงาย

เหมาะสมกับผูเรียน 

4.32 0.63 ดีมาก 

รวม 4.37 0.62 ดีมาก 

  

จากตารางที ่  3 พบวานักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6/1 

จำนวน 35 คนไดประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสในดาน 

เน้ือหาในภาพรวมอยูในระดับดีมาก (  x = 4.37 )  

พิจารณาเปนรายขอ พบวาผลการประเมินคุณภาพ

สื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาเหมาะสมเขาใจ

งาย ( x = 4.51) รองลงมาคือ เน้ือหามีความกะทัดรัด ชัดเจน 

เปนลำดับขั้น งายตอการทำความเขาใจ เชื่อมโยงความรูเดิม

กับ ความรูใหม ( x = 4.42) รองลงมาคือ ภาษาเขาใจงาย 

กระชับ ( x = 4.34) รองลงมาคือ เนื้อหามีความยากงาย

เหมาะสมกับผูเรียน  

( x  = 4.32) รองลงมาคือ ภาษาที่ใช สื่อไดตรงกับเรื่องที่ไดดู 

( x  = 4.22) 
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ตารางที ่ 4 แสดงคาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ

ระดับประเมินค ุณภาพสื ่ออ ิเล ็กทรอนิกสใน ด านการ

ออกแบบ จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1 จำนวน 35 

คน 

 

รายการ x  SD ระดับ 

ดานการออกแบบ 

1. ภาพที่ใชในบทเรียนมี

ความนาสนใจ สอดคลอง

กับเนื้อหาและสงเสริมการ

เรียนรู 

4.88 0.52 ดีมาก 

2.ลักษณะขนาดและสี

ตัวอักษรท่ีใชมีความ

เหมาะสมชัดเจน สวยงาม 

อานงาย 

4.31 0.66 ดีมาก 

3.การใชสัญลักษณ

เหมาะสมสามารถเขาถึง

ขอมูลไดไมสับสน 

4.11 0.62 ด ี

4.การจัดองคประกอบใน

สื่อนิทานมีความเหมาะ 

สม สะดุดตา นาสนใจ นา

ติดตาม 

4.34 0.47 ดีมาก 

รวม 4.36 0.57 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 4 พบวานักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6/1 

จำนวน 35 คนไดประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสในดาน

การออกแบบในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.36 ) 

พ ิจารณาเป นรายข อ พบว าผลการประเมิน

คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ภาพที่ใชใน

บทเรียนมีความนาสนใจ สอดคลองกับ เนื้อหาและสงเสริม

การเรียนรู  

( x = 4.88 ) รองลงมาคือ การจัดองคประกอบในสื่อนิทาน

มีความเหมาะสม สะดุดตา นาสนใจ นาติดตาม( x = 4.34 ) 

รองลงมาคือ ลักษณะ ขนาดและสีตัวอักษรที ่ใชมีความ

เหมาะสมชัดเจน สวยงาม อานงาย ( x = 4.34 ) รองลงมา

คือ การใชสัญลักษณเหมาะสมสามารถเขาถึงขอมูลไดไม

สับสน  

( x = 4.34 ) 

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ

ประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสใน ดานประโยชนที่ไดรับ 

จากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6/1 จำนวน 35 คน 

  

รายการ x  SD ระดับ 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1.มีความรูเกี่ยวกับผักแต 

ละชนิด 

4.48 0.60 ดีมาก 

2.สามารถนำความรูท่ีได

ไปประยุกตใชในชีวิต 

ประจำวัน 

4.34 0.58 ดีมาก 

3. สามารถนำความรูไป

เผยแพร/ถายทอดแก

บุคคลอ่ืน 

4.37 0.67 ดีมาก 

รวม 4.40 0.62 ดีมาก 

 

จากตารางที ่  5 พบวานักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6/1 

จำนวน 35 คนไดประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสในดาน

ประโยชนท่ีไดรับในภาพรวมอยูในระดับดีมาก  

( x = 4.40 ) 

 พิจารณาเปนรายขอ พบวาผลการประเมิน

คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ มีความรู

เก่ียวกับผักแตละชนิด x = 4.48 ) รองลงมาคือ สามารถนำ

ความรูไปเผยแพร / ถายทอดแกบุคคลอ่ืนได  

( x   =4.37 ) รองลงมาคือ สามารถนำความรูท่ีไดไป

ประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ( x  = 4.34 ) 

 

4. สรุปผลการวิจัย 

 พบวาประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสงเสริม

พฤติกรรมการรับประทานผักโดยใชนิทานประกอบภาพ เรื่อง 

ผักดีมีประโยชน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ตามเกณฑ คือ 

80.00/86.28 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ โสภิดา ทวมมี 

และหทัยรัตน (บทคัดยอ:2559).ไดศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนา

สื ่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส วิชาการจัดการวิศวกรรมและ

เทคโนโลยี สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ มีประสิทธิภาพ 80.67/84.67 ความพึง
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พอใจของนักเรียนที ่มีตอสื ่ออิเล็กทรอนิกส เพื ่อสงเสริม

พฤติกรรมการรับประทานผักโดยใชนิทานประกอบภาพ 

เรื่อง ผักดีมีประโยชน อยูในระดับดีมาก เพราะผูวิจัยไดนำ 

ทฤษฎีการออกแบบสื ่ออิเล็กทรอนิกส และ ทฤษฎีการ

ออกแบบเนื ้อหามาใช ทำใหสื ่ออิเล็กทรอนิกส มีความ

นาสนใจ จึงทำใหผลของความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบพระคุณ คุณครูขนิษฐาพร วิภพพันธ ที่คอยให

ความชวยเหลือ และคอยใหคำแนะนำตลอดจนการทดลอง

ใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้น 

         ขอขอบพระคุณ อาจารยจอมสุรางค ลมิปประเสริฐ

กุล และอาจารยนนทนันท แยมวงค ที่ไดใหความอนุเคราะห

ในการประเมินเครื่องมือ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

         ขอขอบคุณทีมงานชวยการออกแบบตัวละคร  

และเรียบเรียงเน้ือเรื่อง พากยเสียงตัวละคร  ประกอบดวย 

นางสาวอาภรณ ภาคอุบล นางสาวทาริกา ผองศรี นางสาว

กัลยรตัน เอกวารีย และนายสันติโชติ สุมนนอก 
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บทคัดยอ  

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อ

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังการเรียนโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื ่อสงเสริม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5   3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอ

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จำนวนนักเรียน   35  คน   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

(Sluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5 แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ทีตอรูปแบบการเรียนการสอน การวิเคราะหขอมูลโดยใช

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที(t-test dependent sample)  และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการเรียนการสอน (ECEIL Model)  ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ 

คือ องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิงกระบวนการ  และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไป

ใช กระบวนการเรียนการสอนมี4 ขั้นตอนคือ ขั้นที่ 1ขั้นสรางความสนใจ  (Engagement)  ขั้นที่ 2 ขั้นสอนแบบแบงกลุม 

(Committee Work Method ) ข ั ้นที ่  3  ข ั ้นประเมิน (Evaluation)  ข ั ้นที ่  4  ข ั ้นบ ูรณาการแนวคิดและเช ื ่อมโยงสู

ชีวิตประจำวันและชื่นชมความสำเร็จ (Integration and Linking to Life) และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง

องคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่5 (ECEIL Model) มี

ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 81.88/83.81 เม่ือเทียบเกณฑ 75/75 ปรากฏวาสูงกวาเกณฑที่กำหนดไว 
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 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5  (ECEIL Model) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 

เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model)นักเรียนมีความพึงพอใจอยู

ในระดับมากที่สุด( X = 4.88, S.D. = 0.01) 

 

Abstract  
The purposes of the study were to 1) develop the instructional model based on 

Constructive theory to enhance Math learning abilities of Mathayom 5 students, 2) to compare 
the learning achievement of Math before and after using the instructional model based on 
Constructive theory to enhance Math learning abilities of Mathayom 5 students, and 3) to  
evaluate students’ satisfaction to the instructional model based on Constructive theory to 
enhance Math learning abilities of Mathayom 5 students. The participants were 35 students 
from Ban Nong Ya Ma Community School in the first semester chosen by Sample random 
sampling. The instruments were the lesson plans, the learning assessment, and the students’ 
satisfaction evaluation form. The data were analyzed to find the average, mean, standard 
deviation and t-test sample. 

 The results of the study found; 
1. The results from the ECEIL Model found that there are 3 parts of the model; the 

factor of principles and objectives, the factor of process, and the factor of 
application process. There are 4 steps of learning process; the engagement, the 
committee work method, the evaluation and the integration and linking to life. The 
ECEIL Model was effective at 81.88/83.81 comparing to the standard at 75/75. 

2. The results from the learning assessment found that after using the model the 
learning achievement was significantly higher at .05. 

3. The students’ satisfaction was at the highest level ( = 4.88, S.D. = 0.01). 
 

1.บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

  คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการพัฒนา

ความคิดของ มนุษย ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยาง

มีเหตุผล เปน ระบบ มีแบบแผน ตัดสินใจ แกปญหา และ

นำไปใชในชีวิตประจำวัน ไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้

คณิตศาสตรย ังเปนเครื ่องมือใน การศ ึกษาว ิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตร จึงมี ประโยชนตอการ

ดำรงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น เปนมนุษยที่สมบูรณ

และสามารถอยูรวมกับผู อื ่นไดอยางมีความสุขการเรียนการ

สอนที ่ เน นผ ู  เร ียนเปนรายบุคคล โดยธรรมชาติของวิชา

คณิตศาสตรที่ตองใชทักษะในดานการ คิดนั้นผูเรียนแตละคน

อาจจะมีความสามารถไมเหมือนกัน การเรียนคณิตศาสตรที่

ตองใชทักษะในการแกปญหา การใหเหตุผล และการคิดนั้น

จำเปนอยางยิ่งที่จะตองคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

ในกลุมสาระคณิตศาสตรจึงจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนอง

ความ แตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ดวยวิธกีารจัดการสอน

ซอมเสริม สำหรับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา

คณิตศาสตรต่ำ โดย อาศัยสื่อการเรียนรูที ่เขาใจงายเพื ่อให

นักเรียนเกิดทักษะและสามารถ สรุปองคความรูไดดวยตนเอง 

ซึ่งจะเปนการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนออนใน

แตละจุดประสงคการเรียนรูตามตัวชี้วัด(กระทรวงศึกษาธิการ,  

2552)   
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุงพัฒนา

ผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกำลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล

ทั ้งดานรางกาย  ความรู   คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเปน

พลเมืองไทยและเปนพลโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู

และทักษะพื้นฐาน  รวมทั ้งเจตคติที่จำเปนตอการศึกษาตอ  

การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงเนนผูเรียน

เปนสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งมุงพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู  ซึ่งพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตาม

มาตรฐานการเร ียนรู ท ี ่กำหนดนั ้น  จะชวยใหผ ู  เร ียนเกิด

สมรรถนะที่สำคัญ  5  ประการไดแก  ความสามารถในการ

ส ื ่อสาร  ความสามารถในการคิด  ความสามารถในการ

แก ป ญหา  ความสามารถในการใช ท ักษะช ีว ิต   และ

ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  (กระทรวงศึกษาธิการ,  

2552) 

 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ 

ดังนี ้1) ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการ

รับและสงสาร มีวัฒนธรรม ในการใชภาษาถายทอดความคิด 

ความรู  ความเขาใจ ความรู ส ึก และทัศนะของตนเอง เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณ 

อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนา ตนเองและสังคม รวมท้ังการ

เจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ  

การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความ

ถูกตองตลอดจนการเลือกใช วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ 

โดยคำน ึ ง ถ ึ ง ผลกระทบท ี ่ ม ี ต  อตน เอ งและส ั ง คม2 ) 

ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห 

การคิดสังเคราะห การคิดอยางสรางสรรค การคิดอยางมี

วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนำไปสู การสรางองค

ความรู 

หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได

อยาง เหมาะสม 3) ความสามารถในการแกปญหา เปน

ความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรค ตางๆ ที่เผชิญได

อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและ

ขอมูล สารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลง

ของเหตุการณตางๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรู

มาใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจที่มี 

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบ ที่เกิดข้ึนตอตนเอง สังคม

และสิ่งแวดลอม 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เปน

ความสามารถในการนำกระบวนการ ตางๆ ไปใชในการดำเนิน

ชีวิตประจำวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง 

การทำงาน และการอยู รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม

ความสัมพันธอันดีระหวาง บุคคล การจัดการปญหาและความ

ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับ  

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจัก

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม พึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเอง

และผ ู อ ื ่น 5) ความสามารถในการใช  เทคโนโลยี เปน

ความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดานตางๆ และมี

ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและ

สังคม ในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทำงาน การแกปญหา  

อยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสมและมีคุณธรรม 

        สภาพในปจจุบันการเรียนการสอนคณิตศาสตรยังไม

บรรลุผลตามเกณฑมาตรฐานโดยเฉพาะดานผลสัมฤทธิ ์

ทางการเร ียนพบว าน ักเร ียนม ีผลสัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

คณิตศาสตรอยูในระดับต่ำกวาเกณฑมาตรฐานจากการประเมิน

คุณภาพการศึกษา โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดานผู เรียนระดับขั ้นพื ้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู 

เรียนผลการเรียนรูที่เปนคุณภาพของผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ ประกอบดวยความสามารถในการอาน การเขียน 

การสื ่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทตางๆ การสราง

นวัตกรรม การใชเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื ่อสาร 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู  ทักษะ

พื้นฐานและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และดานคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ที่เปนคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจ

ในทองถ่ินและความเปนไทยการยอมรับที่จะอยูรวมกัน 

บนความแตกตางและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางรางกาย

และจิตสังคม  เปนมาตรฐานที่ไดคะแนนต่ำ ผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่  6  ในปการศึกษา 2561  ที ่ผ านมาพบวา  

นักเรียนทั ่วประเทศไดคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร  30.51  

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
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การศึกษา,  2560)  ซึ่งสอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน

เทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ท่ีพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่6  มี

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ในวิชาคณิตศาสตรที่มีคะแนนเฉลี่ยเพียง 19.13 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 100  คะแนน ซึ่งไมถึงรอยละ 50  ของคะแนนเต็ม  

และเมื่อยอนกลับไปดูในปการศึกษา 2559 – 2560  ก็พบวา

คะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรต่ำ กวารอยละ 50   

ของคะแนนเต็มทุกป  ซึ่งไดคะแนนเฉลี่ย  18.59   และ  13.38  

คะแนน ตามลำดับ จากรายงานจะเห็นไดวาผลการทดสอบวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนอยูในระดับต่ำ  และจากการประเมิน

ผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนคณ ิตศาสตร ของน ัก เร ียนชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พบวา  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ำกวาเปาหมาย

ทีโ่รงเรียนตั้งไว คือ  70  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน

ทุกปซึ่งในป การศึกษา 2559 ไดคะแนนเฉลี่ย 60.56  คะแนน 

ปการศึกษา 2560 ไดคะแนนเฉลี่ย  61.25  คะแนน  และป

การศึกษา 2561  ไดคะแนนเฉลี่ย 64.23 คะแนน  (โรงเรียน

เทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด),  

2561) 

    แตอยางไรก็ตามในสภาพปจจุบัน พบวานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4-6  โดยเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน

เทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  พบวา  

วิชาคณิตศาสตร ที่ผู วิจัยสอนไมประสบผลสำเร็จเทาที่ควร  

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องเลขยกกำลัง และตรีโกณมิติ  ผูเรียน 

มีเจตคติที ่ไมดีตอการเรียนคณิตศาสตร  เพราะเปนวิชาที่มี

เนื้อหาเปนนามธรรมและไมคุนเคยกับชีวิตประจำวัน จึงเกิด

ความรูสึกเบื่อหนายตอการเรียนการสอนคณิตศาสตร   ปญหา

การจัดกิจกรรมการเรียนรู  เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร 

ที่เปดสอนแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  เปนวิชาพื้นฐานท่ี

นักเรียนตองเรยีนทุกคนและไดผลการเรียนตั้งแตระดับ 1  

ขึ ้นไป  ทำใหนักเรียนมีความเครียดและผูปกครองนักเรียน

คาดหวังสูงและตองเรียนใหเขมและครอบคลุมทุกเนื้อหา แม

ผูรายงานไดเรงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนเรียนตาม

หลักสูตรกำหนด โดยการสอนซอมเสริมสำหรับนักเรียนแตละป

การศึกษา  แตในเวลาที ่จำกัดการสอนรวมทั ้งโรงเรียนมี

กิจกรรมรวมกับชุมชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรคอนขางมาก

และการสอนซอมเสริมขาดสื่ออุปกรณ  ทำใหการเรียนการสอน

ไมมีประสิทธภิาพเทาที่ควร รวมทั้งวิธกีารสอนเนนการบรรยาย

เปนสวนใหญ  เปนผลใหผูเรียนขาดความสนใจตอการเรียนวิชา

คณิตศาสตร   ปญหาดานการสอนที ่ครูย ังย ึดตัวเองเปน

ศูนยกลาง กิจกรรมการถายทอดของครูใหกับนักเรียนไมครบ

ตามจุดประสงค ในหลักสูตรไดระบุไว กิจกรรมการเรียนการ

สอนมุงเนนเพียงการฟง การปฏิบัติตาม การใหการบานรวมทั้ง

ขาดกระบวนการเรียนรูเพื่อฝกใหนักเรียนคิดเปน ทำเปน แกไข

ปญหาเปน รวมทั้งขาดการปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักเรียน   

ปญหาการขาดสื่อการเรียนการสอนหรือนวัตกรรมอื่น ๆ ครู

ขาดแคลนสื่อการเรียนรู เพราะยังขาดความรูความเขาใจในการ

ผลิตสื่อ  การสอนที่เหมาะสม  และ  ปญหาดานการวัดผลและ

ประเม ินผล  พบว า  เคร ื ่องม ือว ัดและประเม ินผลว ิชา

คณิตศาสตร ไมมีคุณภาพตรงตามหลักวิชาการ  เนื่องจากการ

สรางสวนใหญคัดลอกตำราหรือขอสอบจากตำราตาง ๆ ท่ีไมได

ผานการวิเคราะหหลักสูตร ไมไดตรวจสอบความถูกตองจาก

ผูเช่ียวชาญ  วัดไมครอบคลุมทั้งพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย  

และไมไดทดลองหาคุณภาพกอนนำมาใชวัดผลกับนักเรียนจริง  

และครูไมนำผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียน

การสอนโดยมุงเพียงการวัดเพื่อตัดสินการเรียนเทานั้น 

       ดวยแนวคิดหลักการและเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะ

ครูผูสอนจึงมีความสนใจพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5 

เพ่ือนำมาแกปญหาและพัฒนาผูเรียนใหมีผลสมัฤทธิ์ผานตัวช้ีวดั

ตามหลักสูตรและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร

และความสามารถในการสรางองคความรูใหดีขึ้น นอกจากนั้น

รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

สถานศึกษาตอไป และนักเรียนสามารถที่จะนำความรู  วิธีการ

เรียนรูไปใชไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
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 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สรางองคความรู   เพื ่อส งเสร ิมผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  

มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

          1. เพ่ือพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  

          2. เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนวิชา

คณิตศาสตรกอนเรียนและหลังการเรียนโดยการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริม

ผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร    ของนักเร ียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่5  

          3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอการ

พัฒนารูปแบบการเร ียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู  เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  

คำถามการวิจัย 

 การพัฒนาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู  เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  

มีคำถามการวิจัยดังตอไปนี ้

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางองคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5 มีองคประกอบ

และกระบวนการจัดการเรียนรูอยางไรและมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 75/75  หรือไม 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน

และหลังการเรียนโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู  เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5     

สูงกวากอนเรียนหรือไม 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที ่ม ีต อการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่5  เปนอยางไรและอยูในระดับใด  

สมมุตฐิานของการวิจัย 

 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สรางองคความรูของ Constructionism  กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model) 

มีสมมุติฐานของการวิจัยดังตอไปนี้ 

 1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางองคความรู  เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  มีประสิทธภิาพ

ตามเกณฑ 75/75   

 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน

และหลังการเรียนโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที ่ม ีต อการพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู  เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่5 อยูในระดับมากที่สุด 

ขอบเขตของการวิจัย 

           เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

            เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการ

เรียนรู คณิตศาสตร ชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1  ป

การศ ึกษา  2562  ตามหล ักส ูตรการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  สาระการเรียนรูพ้ืนฐาน  ซึ่งโรงเรียนจัดการ

เรียนการสอนตามตัวชี ้วัด  ใชเวลาเรียน 18  ชั่วโมง ไดแก  

หนวยการเรียนรู  เรื่อง เลขยกกำลัง  และอัตราสวนตรีโกณมิติ 

             ตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา 

  3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก 

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรูของ 

Constructionism  กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5   

  3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

         3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5   

เรื่องเลขยกกำลัง  และอัตราสวนตรีโกณมิติ  

         3.2.2 ความพึงพอใจของนักเร ียน ที ่ม ีตอ

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรูของ 
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Constructionism  กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 

2.วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5  เปนการ

วิจัยตามแนวคิดแบบจำลองการออกแบบการเรียนการสอน 

ADDIE Model (Kruse.2009:1) มาใชในการออกแบบ(Design) 

และการพัฒนา (Development)รวมกับแนวคิดการออกแบบ

การสอนเชิงระบบ ของดิกซแคเรย และแคเรย (Dick. Carey 

and Carey.005:1-8) และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ของจอยซ   และ เ วลล   ( Joyce  and  Weil. 2009:9)  ใ ช

กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research  and Development)  

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 35  คน ที่เรียนกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยการวิเคราะห (Unit of 

Analysis) ซึ่งมีวิธดีำเนินการวิจัยตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

ข ั ้นตอนที ่  1 การวิจ ัย (Research : R1) เป นการ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis : A) การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน

สำหรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1)  เปน

การออกแบบและพัฒนา (Design    

and Development : D & D) การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอน 

ข ั ้นตอนที ่  3 การวิจ ัย (Research : R2) เป นการ

นำไปใช (Implement : I) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการ

สอน 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา(Development : D2)  เปน

การประเมินผล(Evaluation : E)  

การประเมินผลและปรับปรุงแกไขรูปแบบการเรียนการสอน 

 

 

 

 

3.เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

           1)รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5  (ECEIL Model)   

           2)เครื่องมือประกอบการใชรูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL 

Model)  ไดแกค ู ม ือการใชร ูปแบบการเรียนการสอนและ

แผนการจัดการเรียนรู 

           3)เครื่องมือที่ใชในการประเมินประสิทธิผลของของ

รูปแบบการเรียนการสอน จำนวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอรูปแบบการเรียนการสอน 

 

4.การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ดำเนินการดังนี ้

1.การสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางองคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่5 (ECEIL 

Model) ดำเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

           1.1นำขอมูลพื้นฐานที่ไดศึกษาวิเคราะหในขั้นตอนที่ที่ 

1 มาใชในการสังเคราะหรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางองคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่5 (ECEIL 

Model) ซ ึ ่ งประกอบดวยองค ประกอบ 3 องค ประกอบ 

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิง

กระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช 

องค ประกอบเช ิ งหล ักการและว ัตถ ุประสงค  

ประกอบดวย 

หลักการ เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม นำไปสู

การสรางความรู ของตนเองดวยกระบวนการคิดวิเคราะห 

กระบวนการคิดแกปญหาทางคณิตศาสตรและการรวมมือกัน

เรียนรู 

วัตถุประสงค 

1.เพ ื ่อพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนสาระการเร ียนรู

คณิตศาสตร ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 



  วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปที่ 10 (2563)                        

Journal of Science and Technology Vol.10 (2020) 

 

 
 

76 

2.เพื่อพัฒนาความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเอง

ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

องคประกอบเชิงกระบวนการ แบงการดำเนินการ

ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

1.ข้ันสรางความสนใจ (Engagement : E) 

2.ข้ันสอนแบบแบงกลุม (Committee Work Method : C) 

3.ข้ันประเมินผล (Evaluation : E) 

4.ข้ันบูรณาการแนวคิดและเชื่อมโยงสูชีวิตประจำวันและช่ืนชม

ความสำเร็จ(Integration and Linking to Life : IL) 

องคประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช 

ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนรู : การเตรียมความพรอมใน

การเรียน สมาธิในการเรียนอยางตอเนื่อง บรรยากาศการเรียน

การสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและกอนการเรียนการสอนโดย

ใชรูปแบบ ผูเรียนตองมีความรูและทักษะพื้นฐานสำหรับเรียนรู

เน้ือหาใหม(Prerequisite Knowledge) 

ปจจัยสนับสนุน : การเตรียมความพรอมกอนนำ

รูปแบบไปใช 

           1.ผูสอนตองศึกษาทำความเขาใจองคประกอบของ

รูปแบบการเรียนการสอนและกระบวนการตาง ๆ ทุกขั้นตอน 

พรอมทั้งทำความเขาใจกับผูเรียนใหผูเรียนเขาใจองคประกอบ

ของรูปแบบการเร ียนการสอนและกระบวนการตางๆ ทุก

ขั้นตอน 

           2.ผูสอนมีความรูความสามารถในดานเทคนิควิธีสอนที่

ใชในรูปแบบการเรียนการสอน มีทักษะการสอน การบริหาร

จัดการช้ันเรียนและสามารถประเมินผลตามสภาพจริง 

           3.ผูสอนตองมีทักษะการเช่ือมโยง ทักษะการใหเหตุผล 

ทักษะการใชกระบวนการคิดวิเคราะหและกระบวนการคิด

แกปญหา ทักษะการใชคำถามและสามารถถายทอดทักษะ

เหลานี้สูผูเรียน 

 

5.ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL 

Model) เปนการวิจัยตามแนวคิดแบบจำลองการออกแบบการ

เรียนการสอน ADDIE  Model (Kruse.2009 : 1)  มาใชในการ

ออกแบบ(Design) และการพัฒนา(Development)รวมกับ

แนวคิดการออกแบบการสอนเชิงระบบของดิกซแคเรย และ

แคเรย(Dick. Carey and Carey.2005 1-8) และรูปแบบการ

จ ัดการเร ียนการสอน ของ จอยซและเวลล  (Joyce and 

Well.2009: 9) ใช กระบวนการวิจ ัยและพัฒนา(Research  

and Development) โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/1 ท่ี

เรียนกลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตร  ภาคเรียนที ่ 1  ป

การศึกษา 2562 จำนวน 35 คน  โรงเรียนเทศบาลหนองหญา

มา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด เปนหนวยการวิเคราะห (Unit  of Analysis) 

ซึ่งมีข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลตามลำดับดังน้ี 

 ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่5 (ECEIL 

Model) 

 ตอนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการ

เรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื ่อสงเสริม

ผลส ัมฤทธิ ์ทางการเร ียนคณิตศาสตร    ของนักเร ียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model) 

           ตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่

มีตอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 

เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่5  (ECEIL Model) 

           ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5  

มีดังนี้  

           1.การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลัง

การเรียนการสอนโดยใชผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลของ

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่5 ผูวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนและหลังใชรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสราง

องคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model)  วิเคราะห
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ขอมูลโดยหาคาเฉลี ่ย( x ) และคาสวนเบี ่ยงบนมาตรฐาน 

(S.D.)และ T-test dependent ผลปรากฏดังตารางที ่12 

ตารางที ่ 12 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกอนและหลังการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอน 

ผลส ัมฤทธิ์

ท า ง ก า ร

เรียน 

ค ะแนน

เต็ม X  S.D. df t sig 

กอนเรียน 30 13.14 1.92 34 
33.14* .000 

หลังเรียน 30 25.14 1.13 34 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตารางที่  12  พบวา  การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL 

Model) พบวาผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 13 พบวา ความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการใชรูปแบบการเรียนการสอน(ECEIL Model)  

ทั ้ง 4 ดาน ดานการจักกิจกรรมในกาเรียนการสอน  ดาน

บรรยากาศในการเรียนการสอน ดานระยะเวลาในการเรียน 

และดานการประเมินผลในการเรียนการสอนทุกดานมีความพึง

พอใจมากที่สุดโดยเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอยได ดังน้ี ดาน

บรรยากาศในการเร ียนการสอน ( x =4.89. S.D. = 0.03) 

รองลงมาดานการประเมินผลในการเรียนการสอน ( x =4.88. 

S.D. = 0.10) ดานการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน ( x

=4.87. S.D. = 0.02) และดานรวมระยะเวลาในการเรียน( x

=4.86. S.D. = 0.01) พิจารณารายขอพบวาทุกขอมีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด 

 

 

 

ตารางที่ 13    แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 

เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model) 

ขอที ่ รายประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

การจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน 

1 นักเรียนไดทบทวนความรูเดิมที่จำเปนตองใชเช่ือมโยง 4.86 0.44 มากที่สุด 5 

2 นักเรียนไดแลเปลี่ยนเรียนรูกับครูและเพ่ือน 4.91 0.45 มากที่สุด 1 

3 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำใหนักเรียนกลาแสดง

ความคิดเห็นมากขึ้น 

4.82 0.52 มากที่สุด 7 

4 
กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำใหนักเรียนสรางองค

ความรูไดดวยตนเอง 

4.89 0.44 มากที่สุด 2 

5 
นักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห และ

แกปญหา 

4.87 0.36 มากที่สุด 4 

6 

นักเรียนไดฝกแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยการชี้แนะ

ของครูผูสอนรวมทั้งฝกดวยตนเองและฝกกับเพื่อนใน

กลุม 

4.88 0.37 มากที่สุด 3 

7 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำใหนักเร ียนมีความ

รับผิดชอบตอตนเองในการเรียน 

4.85 0.46 มากที่สุด 6 

รวมการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอน 4.87 0.02 มากที่สุด 3 
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ขอที ่ รายประเมินความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน 

8 นักเรียนรูสึกกระตือรือรนและติดตามเนื้อหาอยูเสมอ 4.91 0.24 มากที่สุด 3 

9 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้นาสนใจนักเรียนอยากเขา

รวมกิจกรรม 
4.95 0.35 มากที่สุด 1 

10 การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนนี้สนุกสนาน 4.92 0.45 มากที่สุด 2 

11 บรรยากาศในการเรียนไมตึงเครียด 4.87 0.42 มากที่สุด 5 

12 กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบนี้ไมยุงยาก 4.86 0.35 มากที่สุด 6 

13 นักเรียนเปนเจาของการเรียนรูดวยตนเอง 4.90 0.46 มากที่สุด 4 

14 
กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาไดทั ้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียน 
4.85 0.45 มากที่สุด 7 

รวมดานบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.89 0.03 มากที่สุด 1 

ระยะเวลาในการเรียน 

15 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำใหเสียเวลาในการเรียน

นอย 
4.87 0.51 มากที่สุด 1 

16 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้นักเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเอง 
4.84 0.35 มากที่สุด 3 

17 
ร ูปแบบการเร ียนการสอนนี ้น ักเร ียนเร ียนร ู  ได

ตลอดเวลา 
4.86 0.48 มากที่สุด 2 

รวมระยะเวลาในการเรียน 4.86 0.01 มากที่สุด 4 

การประเมินผลในการเรียนการสอน 

18 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้สามารถแกไขการเรียนใหดี

ขึ้น 
4.88 0.45 มากที่สุด 3 

19 
รูปแบบการเรียนการสอนนี ้สามารถพัฒนาวิธีการ

แสวงหาความรูเพิ่มเติมได 
4.89 0.46 มากที่สุด 2 

20 
รูปแบบการเรียนการสอนนี้ทำใหทราบผลการประเมิน

ทันที ซึ่งทำใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น 
4.91 0.51 มากที่สุด 1 

รวมการประเมินผลในการเรียนการสอน 4.88 0.10 มากที่สุด 2 

 

6.สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL 

Model)   สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

 1 . ร ู ปแบบการ เ ร ี ยนการสอน (ECEIL 

Model)   ประกอบดวยองคประกอบ 3 องคประกอบ คือ

องคประกอบเชิงหลักการและวัตถุประสงค องคประกอบเชิง

กระบวนการ และองคประกอบเชิงเงื่อนไขการนำรูปแบบไปใช 

กระบวนการเรียนการสอนมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสรางความ

ส น ใ จ  ( Engagement : E) 2 ) ข ั ้ น ส อ น แ บ บ แ บ  ง ก ลุ ม 
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( Committee Work Method : C)  3 ) ข ั ้ น ป ร ะ เ ม ิ น ผ ล 

(Evaluation : E)  4)ขั ้นบูรณาการแนวคิดและเชื ่อมโยงสู

ช ีว ิตประจำว ันและชื ่นชมความสำเร ็จ( Integration and 

Linking to Life : IL)  และรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี

การสรางองคความรูของ Constructionism  กลุ มสาระการ

เรียนรูคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5(ECEIL 

Model)  มีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 

80.26/81.56 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 75/75 ปรากฏวาสูง

กวาเกณฑที่กำหนดไว 

 2.ผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ

การเรียนการสอนพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่5 (ECEIL 

Model)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 

  3 .  ค ว ามพ ึ ง พอ ใจขอ งน ั ก เ ร ี ย น ช้ั น

มัธยมศึกษาปที ่ 5 ที ่ม ีต อรูปแบบการเรียนการสอนพบวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 

เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่5  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.58) 

 

7.อภิปรายผล 

            การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL 

Model)  สามารถอภิปรายผลการวจิัยไดดังนี ้

 1รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model)  มีประสิทธิภาพ

เทากับ 80.26/81.56 หมายความวานักเรียนไดคะแนนจากการ

ทำกิจกรรมระหวางเรียน ดวยรูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 คิดเปนรอยละ 

80.26และไดคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคิดเปนรอยละ 81.56 ซึ ่งเปนไปตามเกณฑที่

กำหนดไว คือ 75/75 แสดงวา  รูปแบบการเรยีนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปท ี ่5 (ECEIL 

Model)   ผูวิจัยไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ศึกษาวิเคราะหสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรในหลักส ูตรแกนกลางการศ ึกษาขั ้นพ ื ้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  เพื ่อกำหนดแผนการจัดการเรียนร ู ให

สอดคลองเหมาะสมกับหลักสูตร  ศึกษาทักษะ  ขั้นตอนและวิธี

สอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู    การศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวของการสรางองคความรู

ดวยตนเอง เพื่อนำขอมูลความรู  มาสรางเปนรูปแบบการเรียน

การสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5  

(ECEIL Model)   ซึ่งมีประสิทธิภาพ  ทำใหนักเรียนมีความ

สนใจตอรูปแบบการรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร างองค ความรู  เพ ื ่อส งเสร ิมผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5 สงผลตอการ

พัฒนาการเรียนรูไดดีขึ้นซึ่ง  สอดคลองกับงานวิจัยของ อรทัย 

ชินาภาษ (2560:136) ซึ่งไดศึกษาผลการพัฒนารูปแบบการ

สอนตามแนวคิดการสรางองคความรูตามทฤษฎีคอนสตรัคติ

วสิต เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระคณิตศาสตร 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพ เทากับ 

81.05/80.00 ซึ ่งสูงกวาเกณฑ  สอดคลองกับงานวิจัยของ

สมฤดี ดุกหลิ ่ม(2559 :76)       ไดทำการพัฒนาการจัดการ

เรียนรูแบบ SSCS ที่มี ตอความสามารถในการแกปญหาทาง

คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื ่อง 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียน ชั ้นมัธยมศึกษาปที่2 

ผลการวิจัย ปรากฏผลดังนี้ 1)ความสามารถการแกปญหาทาง

คณิตศาสตรของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังไดรับ การ

จัดการเรียนรูดวยรูปแบบ SSCS สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 2) ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรเรื ่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียน ชั้น

มัธยมศึกษาปที2่ หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยรูปแบบ SSCS 

สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 

X
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           2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน

และหลังเรียนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สร างองค ความรู  เพ ื ่อส งเสร ิมผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียน

คณิตศาสตร   ของนักเร ียนชั ้นม ัธยมศึกษาปที ่5 (ECEIL 

Model)พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน  อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไป

ตามสมมุติฐานที ่ต ั ้งไว ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากการเรียนดวย

รูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือ

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่5 (ECEIL Model) นักเรียนไดสรางความรูดวย

ตนเองดวยการปฏิบัติจริงในการเรียนรูผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง และไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกลุมซึ่งมีปฏิสัมพันธ

ร วมกันกับเพื ่อนๆ มีการวิเคราะหงาน วางแผนการทำงาน 

ปฏิบัติงาน และแกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน รวมทั้งสังเกตและ

สรุปความรูที่เกิดจากการปฏิบัติ ทำใหสรางความรูดวยตนเอง

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังที่เยเกอร (Yager 

1991 : 30) ทิศนา  แขมมณี(2542 : 24)  และไพจิตร สะดวก

การ (2539 : 96) กลาวถึงลักษณะบรรยากาศในหองเรียนตาม

ยุทธวิธีการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู  ที ่สำคัญ

นักเรียนมีสวนรวมในการแสวงหาสารสนเทศ สามารถนำมาใช

ในการแกปญหาที ่แทจริง นอกจากนี ้บทบาทของครูในการ

จัดการเรียนการสอนในการสรางองคความรู ครูเปนผูชี ้แนะ 

สนับสนุน ชวยเหลือ ซึ่งแตกตางจากรูปแบบการเรียนการสอน

ปกติ ซึ่งครูเปนศูนยกลางของความรู ทำใหนักเรียนขาดโอกาส

ในการแสวงหาความรูจากขางนอก นอกจากนี้การเรียนดวย

รูปแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรูนักเรียนไดมีการปฏิบัติงานกลุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู

ซึ่งกันและกัน ทำใหทักษะการทำงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วิลาวัณย บุตรพรม (2556:159) ได

ทำการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีสรางความรู

เพื ่อพัฒนาความสามารถในคิดขั ้นสูง กลุ มสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3.การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ

ดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู 

เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่5  (ECEIL Model)  พบวา  มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากที ่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.58) ทั ้งนี ้เนื่องจากการ

เรียนดวยรูปแบบดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการ

สรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่5 (ECEIL Model)  มุงเนนให

นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็ม

กำล ังความสามารถของผู  เร ียน ม ุ  งเน นให ผ ู  เร ียนพ ัฒนา

ความสามารถในหลายดาน ไมวาจะเปนการลงมือปฏบิัติจริง การ

ทำงานกลุม การกลาแสดงออก การพูดนำเสนองาน การเรียนรู

ดวยตนเอง รวมถึงการสรางองคความรูใหม จึงทำใหนักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรม

การเรียนการสอนของผูสอนที่สามารถทำใหนักเรียนมีสวนใน

กิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลา โดยผูสอนเปนผูชวยเหลือ

แนะนำ ใหขอมูลเพิ่มเติมในสิ่งที่เปนความรูที่นักเรียนไมเขาใจ 

รวมทั้งการประเมินผลทำใหนักเรียนทราบผลทันที ทำใหนักเรียน

สนใจมากยิ่งข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรารัตน  แสนพัน

ดร (2560: บทคัดยอ) ไดทำการพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม

แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา 1) กระบวนการ

เรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตเพื่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 มีประสิทธิภาพเทากับ 

80.56/81.47 สูงกวาเกณฑที ่กำหนดไว 2)ผลการประเมิน

ประสิทธิผล พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง

กวากอนเร ียนอยางมีนัยสำคัญที ่ .05 3)ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูตามแนวคิดทฤษฎีคอน

สตร ัคต ิว ิสต เพ ื ่อส  ง เสร ิมผลส ัมฤทธ ิ ์ ทางการเร ียนและ

ความสามารถในการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 

8.ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 ควรมีการสงเสริมใหมีการใชรูปแบบการเรียนการ

สอนตามทฤษฎีการสรางองคความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ์

X
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ทางการเรียนคณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี5 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

นักเรียนสามารถใชศึกษาคนควาไดดวยตัวเองในคิวอารโคตที่

ผู สอนสรางไวใหไดตลอดเวลา นักเรียนไดสรางความรู ดวย

ตนเองดวยการปฏิบัติจริงในการเรียนรูผูเรียนลงมือปฏิบัติดวย

ตนเอง และไดมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกลุมซึ่งมีปฏิสัมพันธ

ร วมกันกับเพื ่อนๆ มีการวิเคราะหงาน วางแผนการทำงาน 

ปฏิบัติงาน และแกปญหาที ่เกิดขึ ้นรวมกัน มีการวัดผลและ

ประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน  ที ่ทำให

ทราบผลไดทันที  ที่สามารถใชไดตลอดเวลา  ไมมีขอจำกัดใน

การใช ในการฝกแตละครั้งควรยืดหยุนเวลา เพราะนักเรียนแต

ละคนมีศักยภาพแตกตางกัน 

 

9.กิตติกรรมประกาศ 

              การจ ัดก ิจกรรมการเร ี ยนการสอน และการ

พัฒนาการเรียนการสอน เปนสิ ่งสำคัญและจำเปนสำหรับ

ครูผูสอนเปนอยางมาก ขาพเจา นางสาวนริศรา  เอกวงษา 

ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล

หนองหญามา (โรงเร ียนกีฬาทองถิ ่นจังหวัดรอยเอ็ด) ได

ตระหนัก  และเห็นความสำคัญ จึงไดพัฒนาตนเองมาถึงจุดนี้ 

ขอขอบคุณ นางสาววิลาวัณย  บุตรพรม   ตำแหนงครู วิทย

ฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร   ที่คอยให

คำแนะนำการจัดทำผลงานวิชาการนี้อยูเสมอ ขอขอบคุณ นาง

นิตยา  ธุระกิจ  ตำแหนงครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง  นางสาวรชตตธณพร  เอกภัทรชัยวงษ  

ตำแหนงครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนเทศบาลวัดสระ

ทอง    

ดร.ริสา  ชูชวยสุวรรณ ตำแหนงครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

พิเศษ  โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา  (โรงเรียนกีฬาเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด)นายเชิดชาย  ชูชวยสุวรรณ ตำแหนงครู  หัวหนา

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม  

องคการบริหารสวนจังหวัดรอยเอ็ดที่ใหความอนุเคราะหเปนที่

ปรึกษาใหคำชี้แนะการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตาม

ทฤษฎีการสรางองคความรู เพ่ือสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่5  และเอกสาร

งานทางวิชาการตาง ๆ ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเลม

นี้คงเปนประโยชน สำหรับขาราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 5  และขาราชการครูระดับอื่น ๆ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 
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การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรือ่ง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบ CIPPA  Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
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บทคัดยอ  

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคการวิจัย1) เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ  CIPPA  Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง  ลำดับและอนุกรม  โดยใชรูปแบบการเรียนแบบ  CIPPA  Model 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ระหวางกอนและหลังใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม  ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  ลำดับและ

อนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) จำนวนนักเรียน   

28  คน   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster  Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  

Model  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินเจต

คติของนักเรียนที่ทีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  การวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ

ทดสอบที(t-test dependent sample)  และการวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบวา 

1.ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนเทากับ 78.50 / 83.70เมื่อเทียบกับเกณฑ 75/75 ปรากฏวาสูง

กวาเกณฑที่กำหนดไว 

 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

 3.เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ  CIPPA  Model นักเรียนมีเจตคตอิยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.52, S.D. = 0.63)   
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Abstract  
The purposes of the study were 1) to find the achievement of the Math Exercise of 

Sequences and Series Based on CIPPA Model Of Mathayom 6 Students to have the efficiency 
at 75/75, 2) to compare the learning achievement before and after learning of the Math Exercise 
of Sequences and Series Based on CIPPA Model Of Mathayom 6 Students, and  3) to study the 
students’ attitude on the Math Exercise of Sequences and Series Based on CIPPA Model Of 
Mathayom 6 Students. The participants were 28 students from Ban Nong Ya Ma Community 
School in the first semester chosen by sample random sampling. The instruments were the 
Math Exercise of Sequences and Series Based on CIPPA Model of Mathayom 6 Students. The 
data were analyzed to find the average, mean, standard deviation and t-test sample. 
The results of the study found; 

1. The efficiency of the Math Exercise of Sequences and Series Based on CIPPA 
Model of Mathayom 6 Students was at 78.50/83.70 comparing to the standard 
75/75.  

2. The learning achievement pre and post learning of the Math Exercise of Sequences 
and Series Based on CIPPA Model of Mathayom 6 Students 

The students’ attitude after using the Math Exercise of Sequences and Series Based on CIPPA 

Model was the highest ( X  = 4.52, S.D. = 0.63) 
 

1. บทนำ 

          ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

ปจจุบัน ในประเทศและสังคมโลกที่มีการพัฒนา

กาวไกลแลว ไมวาจะเปนดานความเจริญทางเทคโนโลยี การ

คมนาคม หรือการขนสงตางๆนั้น ลวนแลวแตเปนปจจัย

เกื ้อหนุนทำใหเกิดความเปลี ่ยนแปลงในสังคมมนุษยได 

แมกระทั่งการศึกษาในยุคปจจุบันก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป

ตามยุคตามสมัยอยูตลอดเวลาตามวิถีทางสังคมมนุษยและ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ไรขีดจำกัด การศึกษาไทย 

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย และวิถีความ

เปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศที ่ม ีการ

พัฒนาแลวก็ตาม หลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนรูใหม ๆ 

ยังไมสามารถบงชี ้ใหครูผู สอนเห็นวาผู เร ียนเกิดความ

เปลี่ยนแปลงในการเรียนรูและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เร ียนใหส ูงขึ ้นทั ้งหมดทั ่วประเทศได ซ ึ ่งขณะเดียวกัน

ครูผูสอนก็ไดพยายามอยางเต็มที่เพ่ือหาวิธีที่จะทำใหผูเรยีน

เกิดการเรียนรู ที ่เหมาะสม และนำมาเพื ่อการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 

การศึกษาเปนเครื ่องมือสำคัญยิ ่งในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยในทุกประเทศทั่วโลก  ดวยคุณภาพของ

ทรัพยากรมนุษยนั ้นมีความสำคัญอยางยิ ่งตอการพัฒนา

ประเทศชาติในทุกๆดาน  ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาจึงตอง

ดำเนินอยางจริงจัง ตอเนื่อง  มีการประดิษฐคิดคน  ทดลอง

เพื่อหาแนวทาง  วิธีการ  สื่อนวัตกรรมที่มาใชในการพัฒนา

การศึกษาใหมีคุณภาพ  ทำใหมนุษยสามารถนำความรูตางๆ

มาใชในการดำรงชีว ิตในสังคมที ่ม ีการเปลี ่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา   

 ด วยความสำค ัญของการศ ึกษาด ังกล าวนั้น

ประเทศไทยไดมีแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579  

โดยในแผนพัฒนาการศึกษามีแนวคิดการจ ัดการศึกษา 

(Conceptual  Desing)  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ 

ย ึดหลักสำคัญในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย  หลัก

การศึกษาเพ่ือปวงชน (Education  for All)  หลักการจัดการ

ศึกษาเพื่อความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive  Education)  

ห ล ั กป ร ั ชญ าข อ ง เ ศ รษ ฐก ิ จ พ อ เ พ ี ย ง  ( Sufficiency 

Econnomy)  และหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนสังคม 

(All  for  Education)  อีกทั้งยึดตามเปาหมายการพัฒนาที่

ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs 2030)

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมี

ประส ิทธ ิภาพ เพ ื ่อพ ัฒนาคนไทยให เป นพลเม ืองดี  มี

คุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคลองกับบทบัญญัติ

ของร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนเพ่ือพัฒนา

ส ังคมไทยใหเป นสังคมแหงการเร ียนรู   และคุณธรรม 

จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนา

ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเพื่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที่มีรายได

ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 

 จากแนวคิดการจัดการศึกษาของแผนพัฒนา

การศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว  ได กำหนดวิส ัยทัศน 

(Vision) ไววา คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรู

ตลอดช ีว ิตอย างม ีค ุณภาพ  ดำรงช ีว ิตอย างเป นสุข  

สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งกำหนดเปาหมายดาน

ผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบดวยทักษะและ

คุณลักษณะดงันี้   

 3Rs  ไดแก  การอานออก  การเขียนได  และ

การคิดเลขเปน 

 8Cs  ไดแก ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

และทักษะการแกปญหา  ทักษะดานการสรางสรรคและ

นวัตกรรม  ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตาง

กระบวนทัศน  ทักษะดานความรวมมือ การทำงานเปนทีม

และภาวะผูนำ  ทักษะดานการสื่อสาร  สารสนเทศ และการ

ร ู  เทาท ันส ื ่อ ท ักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ทักษะอาชีพ   ทักษะการเรียนรู 

และมีความเมตตา  กรุณา  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2560:จ-ฉ)  จากการ

กำหนดเปาหมายดานผู เร ียนในแผนพัฒนาการศึกษา

ดังกลาวเห็นไดวาการจะพัฒนาการศึกษานั้นประกอบดวย

การพัฒนาในหลายดานดวยกันที่จะทำใหผูเรียนไดเรียนรูสู

เปาหมายที่กำหนด 

การจัดการเรียนรู ที ่ส งเสริมประสิทธิภาพการ

เรียนรูคณิตศาสตร (New) การพัฒนานักเรียนใหมีความรู

ความสามารถตามมาตรฐานการเร ียนรู ท ี ่กำหนดไว ใน

หลักสูตรการศึกษานั้น นอกจากจะขึ้นอยู กับตัวนักเรียน 

ครูผู สอน และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาแลว ยังมี

ปจจัยสำคัญที ่ชวยสงเสริมการเรียนรู ของนักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพยิ ่งขึ ้น คือ วิธีการจัดการเรียนรู  ครูผู สอน

จำเปนตองศึกษาและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสม

กับเนื้อหาและนักเรียน โดยเฉพาะเนื้อหาที่นักเรียนสวนใหญ

เขาใจยากดังเชน กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร ซึ่งเปนกลุม

สาระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใน

ดานการสื่อสาร การสืบเสาะและเลือกสรรสารสนเทศ การตั้ง

ขอสมมติฐาน การใหเหตุผล การเลือกใชยุทธวิธีตางๆ ในการ

แกปญหา และยังเปนพื้นฐานในการพัฒนาทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี รวมท้ังวชิาการดานอื่นๆ ดวย   

คณิตศาสตรมีความสำคัญตอการพัฒนาความคิด

ของมนุษยเปนอยางมาก ทำใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค 

คิดอยางมีเหตุมีผล เปนระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถ

คิดวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ 

ทำใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาได

อยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่น ๆ  ท่ีเก่ียวของ 

คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดำรงชีวิต และชวยพัฒนา

คุณภาพชีวิต (กลุมสงเสริมการเรียนการสอนและประเมินผล 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2548:1) นอกจากนี้

คณิตศาสตรยังชวยพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความ

สมดุลทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถ

คิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข (สำนักทดสอบทางการศึกษา. 2546 : 2) 

        สมทรง ส ุ วพาน ิช  (2539:14–15)  กล าว ถึง

ความสำคัญทางคณิตศาสตรไววาคณิตศาสตรมีความสำคัญ

และมีบทบาทตอบุคลมาก คณิตศาสตรชวยฝกใหคนมีความ

รอบคอบมีเหตุผล และรูจักเหตุผลความจริง สามารแกปญหา

ตามวัยทุกระยะได 

        สมทรง ดอนแกวบัว (2538 : 7) กลาววา ว ิชา

คณิตศาสตร ม ีความสำคัญและมีบทบาทต อบุคคลมาก 

คณิตศาสตรชวยฝกใหคนมีความคิดรอบคอบ มีเหตุผล รูจัก

หาความจริงมีคุณธรรมเชนนี้อยูในใจ เปนสิ่งสำคัญมากกวา

ความเจริญในดานวิทยาการใด ๆ นอกจากนี้เมื่อเด็กคิดเปน

และเคยชินตอการแกปญหาตามวัยไปทุกระยะแลว เมื่อเปน
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ผู ใหญยอมสามารถแกปญหาชีวิตได คณิตศาสตรยังเปน

รากฐานของวิทยาศาสตรและเปนวิชาหลัก ฝกในเรื่องการ

สังเกต และเปนกุญแจนำไปสูวิชาการใหม ๆ มากมาย ไมวา

จะเปนทาง  ศิลปศาสตร ดนตรี นาฏศิลป ประวัติศาสตร 

ฯลฯ หรือดานวิทยาศาสตรสาขาตางๆ                                          

              กรมวิชาการ (2545 : 1) ไดกลาวถึงความสำคัญ

ของคณิตศาสตรดังน้ี  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสำคัญ

ยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษยทำใหมนุษยมีความคิด

สร างสรรค สามารถ ค ิดอย างม ี เหต ุผล เป น ระบบ 

ระเบ ียบ  ม ีแบบแผน สามารถว ิ เคราะห ป ญหาและ

สถานการณได อยางถ ี ่ถ วนรอบครอบ ทำใหสามารถ

คาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตอง

เหมาะสม 

คณิตศาสตรมีบทบาทสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิด

มนุษย  ทำใหมีความคิดสรางสรรค คิดอยางเปนระบบ  มี

แบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาสถานการณไดอยางถ่ีถวน 

รอบคอบ ชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา 

และนำไปใชในชีวิตประจำวันไดอยางถูกตองเหมาะสม 

นอกจากนี ้คณิตศาสตรยังเปนเครื่องมือในการศึกษาทาง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมี

ประโยชนตอการดำเนินชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 

และสามารถอย ู ร  วมก ันก ับผ ู อ ื ่นได อย างม ีความสุข 

(กระทรวงศ ึกษาธ ิการ.  2551 :  1)  คณ ิตศาสตร  เปน

เครื ่องมือสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมองในดาน

ความค ิด  การให เหตุผลและการแกป ญหาอยางเปน

ระบบ  นอกจากนี้คณิตศาสตรเพียงเปนความรูพื้นฐานของ

วิทยาการแขนงตางๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี. 2551 : 60)  ค ุณภาพของผู เร ียนที ่จบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปจะตองมีความรูความเขาใจใน

เน ื ้อหาสาระคณิตศาสตร   ม ีท ักษะกระบวนการทาง

คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรมีความตระหนกั

ในค ุณค าของคณิตศาสตร และสามารถนำความรู ทาง

คณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต(สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตรและ(เทคโนโลยี. 2551 : 4 ) 

         การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ยังไม

ประสบผลสำ เร ็ จ เท าท ี ่ควร น ัก เ ร ียนม ีผลส ัมฤท ธ์ิ

ทางการ เรียนอยูในเกณฑต่ำ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ

และปจจัยหลายประการ เชน เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ท่ี

ยังสงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหคอนขางนอย ครูไมคอย

เขาใจในการนำหลักสูตรไปใช การจัดทำสื่อการเรียนรู และ

การประเมินผลผู เรียน ยังไมสามารถนำไปสู การปฏิบัติได 

(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 19) 

          การเรียนรู ทางคณิตศาสตรเปนกระบวนการอัน

ซับซอนที ่ทำใหพฤติกรรมของบุคคลเปลี ่ยนแปลงไป สืบ

เน่ืองมาจากประสบการณที่ไดรับผานประสาทสัมผัส สามารถ

เกิดขึ้นไดโดยตั ้งใจและไมตั ้งใจ ทั้งนี ้ผลของการเรียนรูจะ

กอใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมใน 3 ดาน คือดาน

ความรู  (Knowledge) ดานทักษะหรือกระบวนการ (Skill 

Process) และด านความร ู ส ึก (Affective) (พรพิมล พร

พีรชนม. 2550 :5)  

           การเรียนรูในสาระการเรียนรูตางๆ มีกระบวนการ

เรียนรูที ่หลากหลายผูสอนตองคำนึงถึงพัฒนาการทางดาน

ร างกาย และสติปญญา ว ิธ ีการเร ียนรู ความสนใจและ

ความสามารถของผูเรียนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้น การ

จ ัดการเร ียนรู  ในแตละชวงชั ้นควรใชร ูปแบบ/วิธีการที่

หลากหลาย เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การ

เรียนรูดวยตนเอง 

การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ การ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ การ

ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู การเรียนรูคู

ค ุณธรรม ทั ้งน ี ้ ต องพยายามนำกระบวนการการจัดการ 

กระบวนการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม กระบวนการคิด

และกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปสอดแทรกในการเรียน

การสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู เนื้อหาและกระบวนการ

ตางๆ ขามกลุมสาระการเรียนรู ซึ่งการเรียนรูในลักษณะองค

รวมการบูรณาการ เปนการกำหนดการเรียนรวมกัน ยึดผูเรียน

เปนสำคัญ โดยนำกระบวนการเรียนรูจากกลุมสาระเดียวกัน 

หรือตางกลุมสาระการเรียนรูมาบูรณาการในการจัดการเรียน

การสอน(นพเกา ณ พัทลุง.2550 :35) “โจทยที ่สำคัญ คือ 

เด็กไทยสวนใหญเรียนแบบทองจำ ทำใหเด็กไทยขาดความคิด

ริเริ ่มสรางสรรค เมื่อประกอบกับเด็กไทยยังขาดทักษะชีวิต 

เห็นไดจากกรณีทองกอนวัยอันควร ปญหายาเสพติด ซึ่ง
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ประเด็นสำคัญ คือ เราจะทำใหเด็กเกิดความมั่นคงดานจิตใจ 

และเห็นคุณคาในตัวเองไดอยางไร  พบวา นักเรียนมีปญหา

ดานทักษะ/กระบวนการแกโจทยปญหาไมประสบผลสำเร็จ 

และเร ื ่ องท ี ่น ักเร ียนม ีป ญหาในการเร ียนมากท ี ่สุ ด

ประยุกต  ซึ่งนักเรียนไมสามารถแกโจทยปญหาไดเพราะ

ขาดความรูทักษะวิธีการแกโจทยปญหา จึงเปนสาเหตุที่ทำ

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรไมบรรลุ

เปาหมายที ่กำหนดไว และอีกเหตุผลหนึ ่ง คือ เกิดจาก

ครูผูสอนซึ่งครูผูสอนควรเปลี่ยนบทบาทและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยยึดตัวนักเรียนเปนสำคัญโดยคำนึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล การจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียน

เป นสำค ัญเป นกระบวนการพัฒนาทางด านร างกาย 

สติปญญาความรู และคุณธรรมของผูเรียน 

            ในการจ ัดการเร ียนการสอนคณิตศาสตรให

นักเรียนนั้นมีเปาหมายที่สำคัญ 2 ประการ คือ ใหนักเรียน

รู จักวิธีคิด และมีทักษะการแกปญหาเกี ่ยวกับทักษะใน

ชีวิตประจำวันได การพัฒนาทักษะการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรใหกับนักเรียนเปนสิ่งที่จำเปน เพราะถือไดวา

การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเปนหัวใจของการเรียนแต

การเรียนการสอนเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ผานมา

นั้นยังมีขอบกพรองอยูมาก สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนไม

สามารถแกโจทยปญหาได และนักเรียนยังขาดความรู ความ

เขาใจ ในเนื้อหาเกี่ยวกับโจทยปญหาคณิตศาสตรที่นักเรยีน

เรียนอยู และที่สำคัญนักเรียนยังขาดทักษะในการแกโจทย

ป ญหาคณิตศาสตร ไม สามารถตีความ และเชื ่อมโยง

ความสัมพันธในสิ่งที่โจทยกำหนดให กับสิ่งที่โจทยถาม ทำ

ใหไมทราบวาจะเริ่มตนแกโจทยปญหาอยางไร และจะตอง

ใชวิธีการใดในการคิดคำนวณหาคำตอบที่ถูกตอง (สมจิตร 

กำเนิดผล2546 :3) 

  ถึงแมวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสำคัญมาก

ก็ตาม  แตการจัดการเรียนการสอน คณิตศาสตรที่ผานมาก็

ยังประสบปญหาและอุปสรรคดานตาง ๆ อยูมากเห็นไดจาก

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ในปการศึกษา 2560  ที่

ผ านมาพบวา  นักเรียนทั ่วประเทศไดคะแนนเฉลี ่ยวิชา

คณิตศาสตร  24.53  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

(สถาบันทดสอบทางการศึกษา,  2560)  ซึ ่งสอดคลองกับ

ปญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียน

กีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ที่พบวา

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  มีผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ในวิชาคณิตศาสตรที่มีคะแนน

เฉลี่ยเพียง 13.38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนน ซึ่ง

ไมถึงรอยละ 50  ของคะแนนเต็ม  และเมื่อยอนกลับไปดูในป

การศ ึกษา 2558 – 2559  ก ็พบว าคะแนนเฉล ี ่ยในว ิชา

คณิตศาสตรต่ำ กวารอยละ 50  ของคะแนนเต็มทุกป  ซึ่งได

คะแนนเฉลี่ย  19.31   และ  18.59  คะแนน ตามลำดับ จาก

รายงานจะเห็นไดวาผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตรของ

นักเรียนอยู ในระดับต่ำ  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด) เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรต่ำกวาเปาหมายที่โรงเรียนตั้งไว คือ  

70  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100  คะแนนทุกปซ ึ ่ งในป 

การศึกษา 2557 ไดคะแนนเฉลี่ย 62.54  คะแนน ปการศึกษา 

2558  ไดคะแนนเฉลี ่ย 64.12  คะแนน  และปการศึกษา 

2559  ไดคะแนนเฉลี่ย 66.36 คะแนน  (โรงเรียนเทศบาล

หนองหญามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด),  2559)  

และจากการวิเคราะหเปนรายสาระพบวา สาระการเรียนรูที่

ควรพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ คือ สาระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต ซึ ่งใน

สาระดังกลาว  นักเรียนตองอาศัยความรู ความเขาใจหลาย

อยางเขาดวยกันเพื่อนำไปใชในการแกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ  จากประสบการณการสอนของผูวิจัยพบวา  นักเรียน

สวนใหญมีปญหาในเรื่องลำดับและอนุกรม นักเรียนสวนมาก

ไดผลสอบระหวางภาคไมผานเกณฑท่ีกำหนดไว  สามารถสรุป

ปญหาที่เกิดขึ้นไดดังนี้ คือนักเรียนมีความแตกตางทางดานพื้น

ฐานความรู โดยการใชทักษะการคิดคำนวณ และแกโจทย

ปญหาทางคณิตศาสตร และเมื่อนักเรียนตองทำแบบฝกหัดท่ี

แตกตางไปจากเดิม ทำใหไมสามารถแกโจทยปญหาได  ทำให

นักเรียนบางสวนขาดความพยายามในการฝกทักษะในการแก

โจทยปญหา และไมสามารถนำความรูที ่ไดไปประยุกตใชใน

การทำแบบฝกหัดได ทำใหผูเรียนขาดความเชื่อมั่นในตังเอง
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และมักจะอางเหตุผลวาทำไมได  ไมเขาใจ ไมร ู จะเริ่ม

ตรงไหน ผลที่ตามมาคือสอบไมผาน สงผลใหสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ำลง จากปญหาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงคิดที่จะพัฒนาชุดฝก

ทักษะวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ลำดับและอนุกรมของนักเรียน

ชั ้น มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลหนองหญามา

(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การทำใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจอยางถองแท สราง

ความมั่นใจใหแกผูเรียน และสามารถพัฒนาตนเองไดอยาง

เต็มตามศักยภาพ และสงผลใหผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน

คณิตศาสตรในเรื ่องลำดับและอนุกรมใหดีย ิ ่งข ึ ้น และ

สามารถเช่ือมโยงความรูสูการเรียนระดับสูงตอไป 

          เมื่อวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นแลว  ผูวิจัยจึงศึกษา

แนวทางการพัฒนาการสอนซึ ่งมีนวัตกรรมหลายอยางที่

สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถ

ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของผู เรียน โดยการนำ

รูปแบบการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา (CIPPA Model)มาใช

ในการจัดกิจกรรมการเร ียนการสอนโดยยึดผู เร ียนเปน

ศูนยกลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA  Model) หรือรูปแบบการ

ประสานหาแนวคิด  ไดพัฒนาขึ้นโดย ทิศนา  แขมมณี   รอง

ศาสตราจารยประจำ 

คณะครุศาสตรจ ุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ซึ ่งได พัฒนา

รูปแบบจากประสบการณในการสอนมากกวา 30 ป และ

พบวาแนวคิดจำนวนหนึ่งสามารถใชไดผลดีตลอดมา  จึงได

นำแนวค ิดเหลาน ั ้นมาประสานกันเก ิดเป นแบบแผน

ขึ้น   แนวคิดดังกลาวไดแก แนวคิดการสรางความรู  แนวคิด

กระบวนการกลุ มและการเรียนรู แบบรวมมือ  แนวคิด

เก ี ่ยวก ับความพร อมในการเร ียนร ู   แนวค ิดเก ี ่ยวกับ

กระบวนการเรียนรูและแนวคิดเกี่ยวกับการถายโอนความรู 

เม ื ่อนำแนวคิดดังกลาวมาจัดการเร ียนการสอนพบวา

สามารถพัฒนาผู เรียนไดครบทุกดาน  ไมวาจะเปนดาน

รางกาย  อารมณ  สติปญญาและสังคม  โดยหลักการของ

โมเดลซิปปา ไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สำคัญ  ในตัวหลักการคือการชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนรู  ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวม

ในกระบวนการเรียนรูใหมากที่สุด  มีปฏิสัมพันธตอกันและ

ได  เร ียนร ู  จากก ันและก ัน  ม ีการแลกเปล ี ่ยนข อมูล

ความรู  ความคิดเห็นและประสบการณ  ผู เรียนไดเรียนรู

กระบวนการตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซึ ่งมีความคิด

สรางสรรคที ่หลากหลายและสามารถนำความรู ไปใชใน

ชีวิตประจำวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง

ตามแนวคิด  Constructivism  (ทิศนา  แขมมณ,ี 2542 ) 

จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ CIPPA  

Model ขางตนผูวิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร 

โดยใชร ูปแบบการสอนแบบ CIPPA Model เพื ่อพ ัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม  

และเล ือกที ่จะผล ิตส ื ่อการสอนประเภทชุดฝ กท ักษะ

คณิตศาสตร  เพราะชุดฝกทักษะจะคำนึงถึงจิตวิทยาเพ่ือใหได

ชุดฝกทักษะที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน  

และยังเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำ

ให น ักเร ียนเก ิดความพ ึงพอใจต อช ุดฝ กท ักษะได  รับ

ประสบการณตรงจากการลงมือกระทำดวยตนเองและเกิด

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน   

เพื ่อนำไปสู ความสำเร็จในการเรียนรู ไดเปนอยางดีและมี

ประสิทธิภาพสามารถแกไขเนื้อหาที่เปนปญหาจากการเรียน

การสอนไดเหมาะสมกับโรงเร ียนเทศบาลหนองหญามา

(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด) และชุดฝกทักษะยังชวย

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน   

ดวยเหตุนี้  ผูวิจัยจึงสรางชุดฝกทักษะคณิตศาสตร 

เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนแบบ  CIPPA  

Model กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6  ซ่ึงคาดหวังวาการพัฒนาชุดทักษะในครั้งนี้

จะเปนประโยชนตอการเร ียนการสอน  สามารถพัฒนา

นักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรดีขึ้นกวาเดิม   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องลำดับและ

อน ุกรม โดยใชร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ  CIPPA  

Model  ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีวัตถุประสงค 

ดังนี ้

1. เพื ่อหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  

เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  
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CIPPA  Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรเรื ่อง  ลำดับและอนุกรม  โดยใชรูปแบบการ

เรียนแบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

6 ระหวางกอนและหลังใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื ่อง  

ลำดับและอนุกรม  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 6 ที่มีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร   

เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ  CIPPA  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

           สมมติฐานของการวิจัย 

การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื ่องลำดับ

และอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA  

Model  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีสมมติฐาน ดังน้ี 

 นักเรียนที ่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  

เร ื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชร ูปแบบการเร ียนแบบ  

CIPPA  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ผูศึกษา

สรางข้ึนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

            เนื้อหา 

  เนื ้อหาที ่ใชในการวิจัยครั ้งนี ้ เปนเนื ้อหาวิชา

คณิตศาสตร เรื ่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการ

เร ียนการสอนแบบ  CIPPA  Model ของน ักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  ประกอบดวย 1)  เรื่อง ลำดับ 2)  เรื่อง 

ลำดับเลขคณิต 3)  เรื่อง ลำดับเรขาคณิต 4)  เรื่อง อนุกรม

เลขคณิต 5)  เรื่อง อนุกรมเรขาคณิต 

          ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได แก 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร   

เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก 

1. ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท า งการ เร ี ยนว ิ ชา

คณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ   
CIPPA  Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

2. เจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่มีตอ

ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร   

เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนแบบ  CIPPA  

Model ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

 

2. วิธีการดำเนินการวิจัย 

            การศึกษาปญหาจากสภาพจริง  การคนควา

เอกสาร  และใชกระบวนการ  PLC ศึกษาสาเหตุของปญหา

และหาแนวทางแกไข การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะ

คณิตศาสตร เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนแบบ  CIPPA  MODEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 6 ผู วิจัยไดศึกษาปญหาจากสภาพจริง  การคนควา

เอกสาร  และใชกระบวนการ  PLC ศึกษาสาเหตุของปญหา

และหาแนวทางแกไข  โดยมีกรอบในการศึกษา   

2.1  การศึกษาปญหาจากสภาพจริง 

 จากการศึกษาปญหาของสภาพจริงจากการเรียน

รายวิชาคณิตศาสตร  ขอมูลรายงานผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O – NET)  ของปการศึกษา 

2560   ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  สาระที่ 1 จำนวนและพืชคณิต  

มาตรฐานที่ตองปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ใหดีขึ้นคือ  มาตรฐาน ค 

4.2 :  ใชนิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิง

คณ ิตศาสตร   (mathematical model) อ ื ่ น   ๆ   แทน

สถานการณตาง ๆ ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใช

แกปญหา(กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 44)  ทำการสำรวจ

เรื่องการใชเวลาวางในการศึกษาคนควาของนักเรียน  ศึกษา

คนควาเอกสารทางอินเตอรเน็ต 

 2.2  การศึกษาเอกสาร   

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช

การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับและอนุกรม 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  CIPPA  Model ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารเพื่อ

นำมาวิเคราะหเปนขอมูลนั้นการศึกษาปญหาและเปนขอมูล

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา 
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2.3  การใชกระบวนการ  PLC รวมวิเคราะห

ปญหาและหาแนวทางแกไข 

       การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช

การพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม 

โดยใชรูปแบบการสอน แบบ  CIPPA Model ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปญหาจากการ

วิเคราะหสาระ  และศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือนำมาเปน

แนวทางการพัฒนาการชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่องลำดับ

และอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  CIPPA  

Model 

 

3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร 

เรื ่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน 

แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6  

เลมนี้ ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  ดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ 

                แผนการจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ ใช ช ุดฝ กทักษะ

คณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการสอน 

แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

สำระที่ ๑ จำนวนและพีชคณิต  

2.  เครื ่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 

แบบปรนัย  จำนวน 30 ขอ 

3.  แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการ

เรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับ

และอนุกรม โดยใชรูปแบบการสอน แบบ  CIPPA  Model 

ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที่ 6  จำนวน 10 ขอ เปน

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

 

4. การสรางเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพ 

ผู วิจัยไดกำหนดขั ้นตอนในการดำเนินการสราง

และหาคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี้  

            1.การพัฒนารูปแบบการเร ียนการสอนโดยใช

ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับและอนุกรม โดยใช

ร ูปแบบการสอน แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 7 ขั้นตาม

หลักการของทิศนา  แขมมณี   ตลอดทั้งการศึกษาหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และ

หนังสือ ตำราที่เกี่ยวของกับการการจัดการเรียนรูเรื ่องการ

อาน ดังนี ้

              1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  และหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  สาระการเรียนรู

สาระที่ 1 เรื่องจำนวนและพีชคณิต มาตรฐาน ค 4.2 :  ใช

นิพจน  สมการ  อสมการ  กราฟ  และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

(mathematical     model) อื่น  ๆ  แทนสถานการณตาง ๆ 

ตลอดจนแปลความหมายและนําไปใชแกปญหา                

  1.2 ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องลำดับและอนุกรม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากหนังสือ  เอกสาร ตำรา 

เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.3 ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระ

การเร ียนรู  เร ื ่องลำดับและอนุกรม มาตรฐานการเรียนรู  

ตัวชี้วัด  และเนื้อหาสาระสำคัญเพื่อเปนแนวทางในการจัดทำ

แผนการเรียนรู 

   1.4  นำผลการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธในขอ 

1.3  มาเขียนแผนการเรียนรู ที ่ใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร 

เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน แบบ  

CIPPA  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6   การจัดทำ

แผนการเรียนรูหนวยการเรียนรูเรื่องลำดับและอนุกรม เปน

แผนการเรียนรู ที ่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดยมีกิจกรรมการ

เรียน 7 ขั้น ตามหลักการของทิศนา  แขมมณี   ซึ่งผูวิจัยไดใช

ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับและอนุกรม โดยใช

รูปแบบการเรียนการสอน แบบ  CIPPA Model ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู ฝกปฏิบัติ

กิจกรรมโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับและ

อนุกรม โดยเพิ่มเติมการสื่อเทคโนโลยีเพื่อเราความสนใจของ

ผูเรียนใหมีความสนใจตอการเรียนเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 

    1 .5  นำร ู ปแบบการพ ัฒนาช ุดฝ  กท ั กษะ

คณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียน

การสอน แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 6    หนวยการเรียนรูเรื่องลำดับและอนุกรม กลุมสาระการ
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เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่สรางขึ้นเสนอ

ผู เช ี ่ยวชาญ (ภาคผนวก ก) เพื่อขอคำแนะนำในสวนที่

บกพรองและประเมินคุณภาพ แลวนำมาปรับปรุงแกไข    

 1 .6  นำร ู ปแบบการพ ัฒนาช ุ ดฝ  กท ั กษะ

คณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียน

การสอน แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6  มาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ 

             1 .7  น ำร ู ปแบบการพ ัฒนาช ุ ดฝ  กท ั กษะ

คณิตศาสตร เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียน

การสอน แบบ  CIPPA  Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที ่ 6 ซึ ่งประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู  7 ขั้นตาม

รูปแบบการเร ียนการสอนตามหลักการของทิศนา  แขม

มณี    และชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่องลำดับและอนุกรม 

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู ใหผูเช่ียวชาญ จำนวน 5 ทาน 

เพื่อประเมินความเหมาะสมของเครื่องมือที่ใชในการทดลอง

สอน 
 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่ใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  

เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการเรียน

การสอนแบบ CIPPA Model  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6   

จากตาราง 10 พบวา การทดสอบผลสัมฤทธิ์

ทางการเร ียนกอนเร ียนและหล ังเร ียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่อง

ลำดับและ อนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2561 โดยกอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  12.43 

และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  25.11   คา t  ที่คำนวณได

เทากับ 30.38 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลัง

เรียนแลว พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนแตกตาง

จากกอนเร ียนอย างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ ระด ับ .05 

หมายความวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  สูงกวา

คะแนนสอบกอนเรียนที่เรียนดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตร

เรื่องลำดับและ อนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ 

CIPPA Model ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามที่ตั้ง

สมมุติฐานไว 

ตอนที ่ 5  ผลการวัดเจตคติของนักเรียนที ่มีตอ

รูปแบบการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  

เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการเรียนการ

สอนแบบ CIPPA Model  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6   

จากตาราง 11 จากตาราง 42 พบวา โดยภาพรวม

นักเรียนมีเจตคติตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องลำดับและ 

อนุกรม โดยใชร ูปแบบการสอนแบบ CIPPA Modelของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูในระดับมากที่สุด   ( X = 

4.53, S.D. = 0.58)  
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ตาราง 9  แสดงผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุมตัวอยางที่เรียนดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตร

เรื่องลำดับและ อนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA MODELของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2561  จำนวน 28 คน 

เลขที ่
คะแนนกอนเรียน(30 

คะแนน) 

คะแนนหล ั ง เ ร ี ยน (30 

คะแนน) 
ผลตางของคะแนน (D) 

ผลตางของคะแนนยก

กำลังสอง (D2) 
t 

1 11 25 14 196 

30.38** 

2 9 26 17 289 

3 9 24 15 225 

4 12 25 13 169 

5 11 26 15 225 

6 11 25 14 196 

7 13 26 13 169 

8 12 24 12 144 

9 10 26 16 256 

10 10 25 15 225 

11 9 23 14 196 

12 8 25 17 289 

13 13 25 12 144 

14 12 27 15 225 

15 15 23 8 64 

16 12 22 10 100 

17 13 26 13 169 

18 14 25 11 121 

19 14 25 11 121 

20 12 26 14 196 

21 13 24 11 121 

22 12 27 15 225 

23 13 26 13 169 

24 15 25 10 100 

25 13 25 12 144 

26 12 26 14 196 

27 16 25 9 81 

28 12 26 14 196 

X 336 703 D     367 D2   4,951 

 12.43 25.11 **t(.0129) = 2.4620 

S.D. 1.94 1.17 

รอยละ 41.43 83.70 
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ตาราง 10  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหลังเรียน ดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตรเรื่องลำดับ

และ อนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPA Model ของนักเรียนกลุมตัวอยางชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ภาคเรียนท่ี 

1 ปการศึกษา 2561 โดยการทดสอบคาที (t - test) 

การทดสอบ n X  D  
𝐷  

t 

กอนเรียน 28 12.43 
  30.38** 

หลังเรียน 28 25.11 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    **t(.01,31) = 2.4528 

ตาราง 11  แสดงผลการประเมินเจตคตขิองนักเรียน ที่มีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ืองลำดับและ อนุกรม โดยใช

รูปแบบการสอนแบบ CIPPA Modelของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ของนักเรียนกลุมตัวอยาง ภาคเรียนท่ี 1/ 2561 จำนวน 

28 

 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. 
ระด ับความพึง

พอใจ 

1. เน้ือหาเรียงลำดับตอเน่ืองไดอยางเหมาะสม 4.25 0.64 มาก 

2. รูปแบบนาสนใจ อานเขาใจงาย 4.55 0.51 มากที่สุด 

3. มีความยากงาย เหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 4.45 0.66 มาก 

4. ใชประกอบการเรียนการสอนได 4.63 0.58 มากที่สุด 

5. มีความสอดคลองกับเนื้อหา 4.15 0.67 มาก 

6. นักเรียนสามารถใชศึกษาไดดวยตนเอง 4.81 0.51 มากที่สุด 

7. เมื่อนักเรียนนำไปใชศึกษาแลว มีความเขาใจเน้ือหาที่เรียนด ี 4.50 0.51 มากที่สุด 

8. ใชเปนสื่อเพ่ิมเติมจากหนังสื่อที่มีในหองสมุดได 4.55 0.51 มากที่สุด 

9. มีองคประกอบของบทเรียนครบถวน 4.78 0.69 มากที่สุด 

10. มีการวัดผลและประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง

เรียน ที่ทำใหทราบผลไดทันที 

4.66 0.57 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 0.58 มากที่สุด 

 

 6. อภิปรายผล 

 จากผลการว ิเคราะหข อม ูลที ่สร ุปไว ข างตน  

สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามลำดับไดดังน้ี 

 1.  ประสิทธิภาพของชุดฝกทักษะคณิตศาสตร

เรื่องลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  

CIPPA  Model  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 พบวา 

ชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใช

ร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ  CIPPA  Model  ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  มีประสิทธิภาพ 78.50 / 

83.70 แสดงวาชุดฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื ่อง  ลำดับและ

อน ุกรม โดยใชร ูปแบบการเร ียนการสอนแบบ  CIPPA  

Model  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  มีคาเทากับ E1/E2  

เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไวคือ 75/75   ทั้งนี้เนื่องจาก ผูเรียน

ไดรับประสบการณตรงจากการลงมือกระทำดวยตนเอง และ

เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน  นำไปสูความสำเร็จในการเรียน

ไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งเนื้อหาของชุดฝก

ทักษะคณิตศาสตร   สรางตามขั้นตอนอยางเปนระบบ  คือ  

ทำการศึกษาขอมูลพื ้นฐานเพื ่อนำมาเปนสาระ  โดยการ
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เลือกใชภาษา   ผูวิจัยเลือกใชคำที่ผูอานเขาใจไดโดยงาย  

ตรงไปตรงมา  เปนภาษาที่เปนกันเอง  ทำใหผูอานเขาใจได

งาย นอกจากนั้น  ผูวิจัยยังทำการศึกษาวิธีการสรางชุดฝก

ทักษะคณิตศาสตร  เพื ่อสามารถกำหนดจุดประสงคท่ี

ตองการ  กำหนดโครงเรื่องใหสอดคลองกับจุดประสงคที่วาง

ไว  เขียนเนื ้อหาใหเหมาะสมกับระดับความรู ของผู อาน  

เนื้อหามีการลำดับความตอเนื่อง  มีการปรับปรุงแกไขในแต

ละขั ้นตอนโดยปรึกษาผู เช ี ่ยวชาญอยู เสมอวิจ ัยคร ั ้งนี้

สอดคลองกับงานวิจัย  ของ  อัจฉรา  ควรหา (2560 :98)  

ไดทำการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทยปญหาลำดับ

และอนุกรม โดยใชเอกสารประกอบการเรียนที่ใชรูปแบบ

กระบวนการแกปญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya) และ

การจ ั ดการ เร ียนการสอนแบบ Active Learning ชั้ น

มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นมากกวากอน

เรียน ผูเรียนมีความสามารถ ผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกับ

เพ่ือนไดอยางมีคุณภาพมีทักษะในการแกปญหา กลาคิดกลา

พูดกลาแสดงความ และมีความพึงพอใจตอการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนเรื่องโจทยปญหาลำดับและอนุกรมอยูใน

ระดับมากที่สุด(มีคาเฉลี่ย 4.79) 

        2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการ

เร ียนการสอนแบบ  CIPPA  Model  ของนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที ่ 6  ระหวางกอนและหลังใชชุดฝกทักษะ

คณิตศาสตร พบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปที่ 6/1  ที่

เรียนดวยชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง  ลำดับและอนกุรม 

โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ  CIPPA Model ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร เรื่อง   ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบการ

เร ียนการสอนแบบ  CIPPA  Model  ของนักเร ียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6  หลังเรียน สูงกวา กอนเรียน  อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยมีค า t-test เทากับ 

17.10 แสดงวา หลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูโดยใชชุดฝก

ทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง  ลำดับและอนุกรม โดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนแบบ  CIPPA  Model  ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 6   ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นและเกิดการพัฒนาทางการเรียนรู  ทั้งนี้เนื่องมาจาก 

เนื้อหาในแบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ผูวิจัยไดสรางขึ ้นให

สอดคลองกับแบบเรียนในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ใน

ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  มีการอธิบาย และเพ่ิมเติมเน้ือหา

ใหละเอียดขึ้น  อีกทั้งเนื ้อเรื ่องมีความนาสนใจและการใช

ภาพประกอบ  ทำใหผู อานเขาใจเนื ้อหาไดงายขึ ้น  ชวย

กระตุนใหเกิด   ความสนใจและความเพลิดเพลิน  ไมนาเบื่อ  

ซึ ่งประกอบดวยภาพการตูนเพื่องายตอการทำความเขาใจ  

และภาพการตูนมีความสวยงาม   สอดคลองกับงานวิจัยของ 

ภานุวัฒน ยาจันตา(2558 :95)     ไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร เรื ่อง  ลำดับและอนุกรม ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปกับ

วิธีการเรียนรู แบบปกติ (3)  เพื ่อทราบความคิดเห็นของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที5่ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวา บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ลำดับและอนุกรม 

รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 3  มีประสิทธิภาพ 75.71/ 77.86 

ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75 / 75  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน เรื่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐาน 3  ที่จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนสำเร็จรูปกับวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู

โดยใชบทเรียนสำเร็จรูปสูงกวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยการ

ใชบทเร ียนสำเร็จรูป เร ื ่อง ลำดับและอนุกรม รายวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน 3  รหัสวิชา ค32101  ชั้นมัธยมศึกษาป

ที ่ 5   อยูในระดับพึงพอใจ มาก 

   3. ผลการศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 ที่มีตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร   

พบวา นักเรียนมีเจตคติตอชุดฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่อง  

ลำดับและอนุกรม โดยใชร ูปแบบการเรียนการสอนแบบ  

CIPPA Model ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  อยูในระดับ

มากที ่ส ุด ท ั ้งน ี ้อาจเนื ่องมาจากการจ ัดทำร ูปเล มและ

ภาพประกอบนาสนใจ  เนื้อหาของชุดฝกทักษะคณิตศาสตรที่

สรางขึ้นเปนเรื่องที่นาสนใจ  สอดคลองกับเนื้อหาในหลักสูตร

ที่นักเรียน กำลังเรียนอยู  อานแลวทำใหมีความรูความเขาใจ
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เพ่ิมมากขึ้น  และสามารถนำความรูท่ีไดรับไปใชในการเรียน

การสอนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์  ศรีหา

พ ันธ   (2559 :79)   ได ทำการพ ัฒนาแบบฝ กท ักษะ

คณิตศาสตร  เรื ่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชแบบรวมมือ

กัลปเทคนิค KWDL  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 5 

และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวน

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใช

แบบร วมมือก ัลป เทคนิค KWDL  สำหร ับนักเร ียนช้ัน

ม ัธยมศ ึกษาท ี ่  5 ผลการว ิจ ัยพบว า   แบบฝ กทักษะ

คณิตศาสตร เรื่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชการเรียนรูแบบ

ร  วมมื อร  วมก ับเทคน ิ ค  KWDL สำหร ับน ัก เร ี ยน ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพเทากับ 79.55 /78.86 ซึ่ง

สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กำหนดไว  ดัชนีประสิทธิผลของแบบ

ฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่อง ลำดับและอนุกรม โดยใชการ

เรียนรูแบบรวมมือรวมกับเทคนิค KWDL สำหรับนักเรียนชัน้

มัธยมศึกษาปที่ 5 มีคาเทากับ 0.6399 หรือคิดเปนรอยละ 

63.99 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

แบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื ่อง ลำดับและอนุกรม โดยใช

การเร ียนรู แบบรวมมือร วมกับเทคนิค KWDL สำหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ความพึงพอใจของ

นักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เรื่อง 

ลำดับและอนุกรม โดยใชการเรียนรู แบบรวมมือรวมกับ

เทคนิค KWDL สำหร ับนักเร ียนชั ้นม ัธยมศ ึกษาปท ี ่  5 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

 

7.ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 ควรม ีการส ง เสร ิมให ม ีการใช ช ุดฝ กท ักษะ

คณิตศาสตรเปนสือ่ในการถายทอดความรู  เพราะเปนสื่อท่ีมี

การเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน รูปแบบนาสนใจ อานเขาใจ

งาย มีความยากงาย พอเหมาะกับระดับชั ้นของนักเรียน  

นักเรียนสามารถใชศึกษาคนควาไดดวยตัวเองในคิวอารโคต

ที่ผูสอนสรางไวใหไดตลอดเวลา  มีการวัดผลและประเมินผล

กอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน  ที่ทำใหทราบผลได

ทันที  ที่สามารถใชไดตลอดเวลา  ไมมีขอจำกัดในการใช   

อีกทั้งยังชวยสงเสริมการอานอีกดวย  ในการฝกแตละครั้ง

ควรยืดหยุนเวลา เพราะนักเรียนแตละคนมีศักยภาพแตกตาง

กัน 

 

8. กิตติกรรมประกาศ 

              การจ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอน และการ

พัฒนาการเรียนการสอน เปนสิ ่งสำคัญและจำเปนสำหรับ

ครูผูสอนเปนอยางมาก ขาพเจา นางสาวนริศรา  เอกวงษา 

ตำแหนง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล

หนองหญามา (โรงเรียนกีฬาทองถิ ่นจังหวัดรอยเอ็ด) ได

ตระหนัก  และเห็นความสำคัญ จึงไดพัฒนาตนเองมาถึงจุดนี้ 

ขอขอบคุณ นางสาววิลาวัณย  บุตรพรม   ตำแหนงครู วิทย

ฐานะครูเชี่ยวชาญ   โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร   ที่คอยให

คำแนะนำการจัดทำผลงานวิชาการนี ้อยู เสมอ ขอขอบคุณ 

นางนิตยา  ธุระกิจ  ตำแหนงครู  วิทยฐานะครูเชี ่ยวชาญ 

โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  นางสาวรชตตธณพร  เอกภัทร

ชัยวงษ  ตำแหนงครู  วิทยฐานะครูเชี ่ยวชาญ   โรงเรียน

เทศบาลวัดสระทอง   ดร.ริสา  ชูชวยสุวรรณ ตำแหนงครู 

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนเทศบาลหนองหญา

มา  (โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด)นายเชิดชาย  ชูชวย

สุวรรณ ตำแหนงครู  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

โรงเร ียนโพธิ ์ทองพิทยาคม  องคการบริหารสวนจังหวัด

รอยเอ็ดที่ใหความอนุเคราะหเปนที่ปรึกษาใหคำชี้แนะการ

พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสรางองค

ความรู เพื ่อสงเสริมผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร   

ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปที ่5  และเอกสารงานทาง

วิชาการตาง ๆ ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารเลมนี้คง

เปนประโยชน สำหรับขาราชการครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

5  และขาราชการครูระดับอื่น ๆ ตลอดจนผูสนใจทั่วไป 
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