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 วารสารการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ถือเป็นฉบับที่ 7  ซึ่งทางกอง
บรรณาธิการและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความภูมิใจและต้ังใจจัดท าขึ้นด้วยมุ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งที่จะให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์และผู้สนใจ เพื่อให้องค์กรของเราคือ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
 ในฉบับที่ 7 นี้ ได้น าเสนอองค์ความรู้ที่ตกผลึกจากประสบการณ์การท างาน ในส่วนของคณาจารย์
เป็นการน าเสนอประสบการณ์และสาระความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active 
Learning ของคณาจารย์ทั้งจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์    
 ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาส าหรับการเขียนบทความเพื่อร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้  จะ
เป็นประโยชน์ต่อคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผู้ที่สนใจโดยทั่วไป
ทุกคน 
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ก าหนดให้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งยังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ และความจ าเป็นของการด าเนินการดังกล่าวจึงได้จัดท าวารสารการจัดการความรู้คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินการจัดการความรู้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร
ที่สนใจในเรื่องเดียวกันได้ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งท าให้เกิดคุณลักษณะการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ช่วยกันจัดท าวารสารฉบับนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  วารสาร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผู้มีส่วน
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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชา ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์  ของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค การเรียนแบบร่วมมือ กับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษาความ
พึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 31 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์
ส าหรับวิทยาศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ มีความตรงเชิง
โครงสร้างและมีความเที่ยง .81 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มีอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.32-0.73 ความยากง่ายระหว่าง 0.32-0.77  และความเที่ยง 0.75และ (4) แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียน จ านวน 22 ข้อ มีความเที่ยง 0.80 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เท่ากับเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจในการเรียน
อยู่ในระดับมาก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและ

หลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา

ปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี  รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตเนื้อหาและเวลา 
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหารายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์  เร่ือง อินเทอร์เน็ต จ านวน 8 

คาบ โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 
1.1  ความหมายของอินเทอร์เน็ต 
1.2  การให้บริการบนอินเทอร์เน็ต 
1.3 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตและการน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
1.4    คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานด้านอินเทอร์เน็ต 
1.5    จัดกิจกรรมกลุ่มเสริมสร้างทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้งานด้าน 
         อินเทอร์เน็ต 
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 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  2  ห้อง 3 ที่ก าลงัศึกษา

รายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์  อยู่ในปีการศึกษา 2556 จ านวน  31  คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  2  ห้อง 3  ที่ก าลังศึกษาอยู่

ในปีการศึกษา  2556 จ านวน 31  คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
 

 3. ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 
1. ตัวแปรจัดกระท า (อิสระ) ได้แก่ การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
2. ตัวแปรตาม มี 3 ตัวแปร คือ 
     2.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ 
     2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจในการเรียน 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แผนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ โดยการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย

เทคนิค  Active Learning ที่ประกอบไปด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่จะท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
 2. ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบตื่นตัว  เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการเรียน 
 3. ได้แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งน้ีพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เท่ากับเกณฑ์ร้อยละ 60  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจใน
การเรียนอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ 
หลังเรียน มีค่ามากกว่าก่อนเรียน น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
คร้ังนี้ นักศึกษาได้ พูดและฟัง เมื่อมีผู้เรียนพูด ถาม หรือ อธิบายให้เพื่อนฟัง  ผู้เรียนจะได้ประเมินผล เรียบ
เรียงความคิดจากสิ่ งที่ ได้ เรียน เมื่อผู้ เ รียนฟัง ต้องแน่ใจว่าได้ฟังอย่างมีความหมาย โดยเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ความรู้เดิมกับสิ่งที่ได้ยิน ตลอดจนการเขียน เมื่อผู้เรียนได้เขียน ผู้เรียนจะได้เรียบเรียงสิ่งที่ได้
เรียนรู้เป็นภาษาของตนเอง  และผู้เรียนสามารถสรุปใจความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน  ท้ายสุดเกิดเป็นการ 
สะท้อนความคิด เปิดโอกาสและให้เวลาผู้เรียน เพื่อคิด และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อ่ืน หรือถามค าถามเพื่อให้
ผู้เรียนได้สะท้อนความคิด  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่า การเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดในขั้นสูง (Higher-order thinking) ไม่
เพียงแต่ฟัง ผู้เรียนต้องอ่าน เขียน ถามค าถาม อภิปรายร่วมกัน และลงมือปฏิบัติจริง ทั้งต้องค านึงถึงความรู้
เดิมและความต้องการของผู้เรียนเป็นส าคัญ  (สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้.2551) 
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาศาสตร์
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 15.90 ซึ่งมากกว่าก่อนเรียนเท่ากับ 11.67 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือคร้ังนี้ นักศึกษาได้แบ่งกลุ่มช่วยกันศึกษาหาความรู้จากใบความรู้ ตลอดจนน าความรู้ที่ได้มา
ปรึกษา และน ามาแก้ปัญหาจากใบงานที่ได้รับมอบหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า 
การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง โดยก าหนดให้นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันท างาน
พร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานส่วนรวมร่วมกันมี
ปฏิสัมพันธ์กันและกันมีทักษะการท างานกลุ่ม เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความพอใจอันเป็น
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มร่วมมือ (พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต.์2544 : 6) 
 3. จากผลการวิจัยข้อที่ 3 ที่พบว่า จ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจในสาระ
การเรียนรู้เร่ืองอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป มีสัดส่วนเท่ากับ 0.935 หรือร้อยละ 93.5 ของนักเรียน
ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับเกณฑ์สัดส่วน 0.6 หรือเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60  น่าจะเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่
รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือคร้ังนี้ นักศึกษาได้มีการแบ่งเป็นกลุ่ม โดยผ่านเทคนิคการสอนต่างๆ 
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair -  share) เป็นเทคนิคที่เร่ิมจากปัญหาที่อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดนักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เป็นคู่  จากนั้นจึง
น าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน 4 คน  เมื่อมั่นใจว่าค าตอบของตนถูกต้องหรือดีทีสุด  จึงน า
ค าตอบเล่าให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง หลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้ผ่านเทคนิคการท าเป็นกลุ่ม ท าเป็นคู่  และท าคนเดียว 
(Team - pair - solo) เป็นเทคนิคที่อาจารย์ก าหนดปัญหาหรืองานให้แล้วนักเรียนท างานร่วมกันทั้งกลุ่มจน
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งานส าเร็จ  จากนั้นจะแยกท างานเป็นคู่จนงานส าเร็จ  สุดท้ายนักเรียนแต่ละคนแยกมาท าเองจนส าเร็จได้ด้วย
ตนเอง และท้ายสุดให้แต่ละกลุ่มอภิปรายเป็นทีม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า การเรียน
แบบร่วมมือนี้เป็นการเรียนที่จัดให้นักเรียนได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ  2 - 6  คน   เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกันนับว่าเป็นเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น     
และแสดงออกตลอดจนลงมือกระท าอย่างเท่าเทียมกัน  มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เช่น  นักเรียน
ที่เก่งช่วยนักเรียนที่ไม่เก่ง  ท าให้นักเรียนที่เก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ  รู้จักสละเวลา  และช่วยให้เข้าใจใน
เร่ืองที่ดีขึ้น  ส่วนนักเรียนที่ไม่เก่งก็จะซาบซึ้งในน้ าใจเพื่อน  มีความอบอุ่น  รู้สึกเป็นกันเอง  กล้าซักถามใน
ข้อสงสัยมากขึ้น  จึงง่ายต่อการท าความเข้าใจในเร่ืองที่เรียน  ที่ส าคัญในการเรียนแบบร่วมมือนี้คือ  นักเรียน
ในกลุ่มได้ร่วมกันคิด  ร่วมกันท างาน  จนกระทั่งสามารถหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดได้  ถือว่าเป็นการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยให้ความรู้ที่ได้รับเป็นความรู้ทีมีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง  จึงมีผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น (อาเรนด์ส (Arends. 1994 : 345–346 อ้างใน บัญญัติ  ช านาญกิจ. 
2551 : 14-17) 
 4. จากผลการวิจัยข้อที่ 4 ที่พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมในการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีอยู่ใน
ระดับมาก โดยสองล าดับแรกที่มีความพึงพอใจสูงสุดได้แก่ อาจารย์มีความเป็นกันเองกับนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.61 และอันดับที่ 2 อาจารย์ท าให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนซึ่งมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.58 น่าจะเน่ืองมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน คร้ังนี้ นักศึกษา
ได้มีการฝึกทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา  ในการท างานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับท าความเข้าใจในปัญหา
ร่วมกัน  จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาสมาชิก
ในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่งกันและกันจนสามารถตกลง
ร่วมกันได้ว่า    จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึงเหมาะสมพร้อมกับลงมือร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนที่
ก าหนดไว้  ตลอดจนท าการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มด้วย   ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นระบบการจัดการเรียนการสอน  ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงใน
กิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละ
บุคคล  โดยได้คิดเอง ท าเอง ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  องค์ประกอบการจัดกิจกรรม
การสอนแบบใฝ่รู้ Active Learning ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  4  องค์ประกอบ คือ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน การน าเสนอความรู้ การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้  (บัญญัติ  
ช านาญกิจ.2551) และสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิก 
เพราะทุก ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุ่มทุก ๆ คน มีส่วนร่วมเท่าเทียมกันท าให้เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
ตลอดจน ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าอย่างเท่า
เทียมกันรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง ท าให้เด็กเก่งภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา  
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ส่วนเด็กอ่อนเกิดความซาบซึ้งในน้ าใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน   การร่วม
คิด   การระดมความคิด  น าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาร่วมกันเพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมที่สุดเป็นการส่งเสริมให้
ช่วยกันคิดหาข้อมูลให้มาคิดวิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ และเพิ่มพูนทักษะ ทักษะทางสังคม  ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น กรมวิชาการ (2543 : 45-46 อ้างใน บัญญัติ  ช านาญกิจ. 2551 : 14-17) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนแบบการเรียนแบบใฝ่รู้เพิ่มขึ้น 
2. การวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการเชิงระบบที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่

แล้ว อาจารย์ควรมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น มีความน่าเชื่อถือ และสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

3. สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาควรมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อนร่วมมือในการพัฒนา
อาจารย์ด้านการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
Faculty  of  Sciences  Nakhon  Sawan Rajabhat  University  Knowledge  Management  Journal 

วารสารรายปี ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2557 7 
 

ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้
แผนผังทางปัญญา ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน

รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ทินพันธุ์ เนตรแพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
ความพึงพอใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาโดย
กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 35 คน
โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาที่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ มีความ
ตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง .88 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มีอ านาจ
จ าแนกระหว่าง .16-.70  ความยากง่ายระหว่าง .22-.93 และความเที่ยง .52 และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการเรียน จ านวน 15 ข้อ มีความเที่ยง .87  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิด
เด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา ท าให้  พฤติกรรมการเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบรรยายของสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ยังขาด
การจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ เนื่องจากมีเน้ือหาในรายวิชาที่มาก และมีความซับซ้อน ดังนั้นส่วนใหญ่
แล้ว ในรายวิชาทางวิทยาศาสตร์จึงมีการเรียนการสอน โดยฟังการบรรยายจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว  ขาดซึ่ง
เทคนิคและนวัตกรรม ในการช่วยสอน เพื่อให้ได้เนื้อหาครบถ้วน ครอบคลุมต่อค าอธิบายรายวิชา  เป็นเหตุ
ให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดและการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สร้างความเครียดและความทุกข์ให้แก่
ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้  (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544) 

การจัดการเรียนรู้ วิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (environmental microbiology) เป็นวิชาในหลักสูตร
ของระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานทางจุลชีววิทยาในสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ทั้งในดิน  น้ า  อากาศ และการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในงานสิ่งแวดล้อมได้  ซึ่งจากประสบการณ์ของ
ผู้วิจัยที่ท าการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อมจะยังไม่มีพื้นฐานด้านจุลชีววิทยามาก่อน ส่งผลให้ผู้สอนต้องปูพื้นฐานด้านจุลชีววิทยา ซึ่งมี
เน้ือหามากและยากต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งจากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้บางกลุ่มประมาณร้อยละ 30 ไม่
สนใจในเนื้อหา นั่งเหม่อลอย และง่วงนอน ขณะที่ มีผู้เรียนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ตอบค าถามอย่าง
กระตือรือร้น 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เลือกเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา  
เนื่องจากเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  และเทคนิคแบบต่อภาพ จะช่วยในการพัฒนาสติปัญญามี
ทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา รวมทั้งมีทักษะทางสังคม เช่น การร่วมมือ การช่วย เหลือ การ
ปฏิสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ความอดทนต่อความแตกต่าง เรียนรู้ในการพึ่งพาผู้อ่ืน มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและการทางานเป็นทีม  ขณะที่เทคนิคแผนผังทางปัญญาจะช่วยให้ผู้เรียน สนใจเรียน รับรู้และเรียนรู้
ได้ลึกซึ้งกว่าเดิม 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  
เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญามาประกอบ ในรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยหวังว่า ผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเอง ผ่านการ
จัดการตนเองให้ความรู้ มีความรู้  ความเข้าใจ และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมชั้น ในพื้นฐานด้านจุลชีววิทยาได้ดีขึ้น 
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วิธีการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (pre-experimental research) ใช้แผนแบบการวิจัยกลุ่ม

เดียวสอบก่อนและหลัง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนรายวิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม อยู่ในปีการศึกษา 1/2556 จ านวน 35 คน โดยแบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จ านวน 18 คน และชั้น
ปีที่ 4 จ านวน 17 คน โดนเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 อย่าง คือ 4) แผนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญา จ านวน 1 แผน (คุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมาก)  2) แบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ (ความเที่ยง .88)  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จ านวน 20 
ข้อ (อ านาจจ าแนกระหว่าง .16-.70  ความยากง่ายระหว่าง .22-.93 และความเที่ยง .52) และ( 4) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 25 ข้อ (ความเที่ยง .87)   

 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. สถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ได้แก่ 1) การหาค่าความตรง (Validity) (เกษม สาหร่าย

ทิพย์, 2540) 2) การหาอ านาจจ าแนก (Discrimination) 3) การหาความยากง่าย (Difficulty) และ 4) การหาค่า
ความเที่ยง (Reliability) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538) 

3. สถิติทดสอบ แก่ 1) การทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน ( t-test for 
Dependent Samples)  2) การทดสอบสัดส่วน (Proportion Test) และ3) การทดสอบทีแบบหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง 
(t-test for One Samples) (นวลศรี ช านาญกิจ, 2550) 

 
ผลการศึกษา และอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิด
ร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ก่อนเรียนนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
(3.49±0.53) หลังเรียน อยู่ในระดับดีมากที่สุด  (4.54±0.39) (ตารางที่ 1) ซึ่งนักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นเมื่อ
วิเคราะห์จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าจะเน่ืองมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิด
คู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการการจัดเรียนแบบ
ใฝ่รู้ที่ว่าการเรียนแบบใฝ่รู้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ้น  และสามารถเก็บกักข้อมูลไว้ในความทรงจ าได้
นานขึ้น  แล้วยังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการรับรู้ในล าดับที่สูงขึ้น  เช่น  การแก้ปัญหา  การคิด
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วิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือเร่ืองเทคนิคในโครงงานแบบทีม  ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับวิชาวิทยาศาสตร์ (บัญญัติ  ช านาญกิจ, 2551) 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.09±2.09 หลังเรียนเท่ากับ 12.89±2.55 (ตารางที่ 2) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่สูงขึ้นเน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือนี้  นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  และได้ลงมือ
ปฏิบัติ  ท างานเป็นกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  และลงข้อสรุปร่วมกัน  ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าการเรียนแบบใฝ่รู้เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนต้องค้นหา
เน้ือหาเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้  โดยการพูดหรือการเขียน  อาจให้ผู้เรียนท างานคนเดียว  หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 
(บัญญัติ  ช านาญกิจ, 2551)  และสอดคล้องกับหลักการเรียนแบบร่วมมือที่ว่า  ผู้เรียนจะประสบผลส าเร็จได้
ก็ต่อเมื่อเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคนประสบผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  จึงท าให้ผู้เรียนช่วยเหลือพึ่งพากัน  
และสมาชิกในกลุ่มจะได้รับรางวัลร่วมกัน  เมื่อกลุ่มท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 ซึ่งพบว่าจ านวน
นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มีสัดส่วนเท่ากับ 0.685 หรือร้อยละ 
68.50 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับจ านวนที่คาดหวัง หรือเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 (ตารางที่ 3) 

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเนื่องมาจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ นักศึกษา
ได้มีโอกาสแสดงออก  และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเต็มใจ และสนุกสนาน  ซึ่งสอดคล้องกับ
การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียน  ได้ลงมือปฏิบัติการหรือคิดอย่างตื่นตัว  ผลที่พึงได้จาก
การเรียนแบบใฝ่รู้  ก็คือผู้เรียนคงมิใช่การนั่งฟังนิ่ง ๆ  จดบันทึกค าบรรยาย  ท่องจ าและตอบค าถามเล็ก ๆ 
น้อย ๆ เท่านั้น  ผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสที่จะแสดงออก เช่น  การพูด  การเขียน  การแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองที่เรียน  การได้ประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนในชีวิตประจ าวัน  ผู้เรียนควรมีโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมโดยตรงใน
กิจกรรมการเรียนรู้ของตน  โดยได้ลงมือคิดเอง  ท าเอง  ลงมือปฏิบัติ  และมีโอกาสสร้างข้อสรุปหรือองค์
ความรู้  หรือผลิตชิ้นงานด้วยตนเอง  โดยผ่านกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิด  ตลอดจน
ประสบการณ์กับผู้รู้  เพื่อน ๆ และอาจารย์ (พนมพร  เผ่าเจริญ, 2551) 
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4. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม  ของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา  พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในการ
เรียนอยู่ในระดับมาก (ตารางที่ 4) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ มีความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่
ในระดับดีมาก  ทั้งนี้เน่ืองจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือนี้  ได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น  ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ที่ว่าเป็นการเรียนอย่างมี
ชีวิตชีวา  การเรียนที่อาศัยการท างานเป็นทีม  ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคม และ
สอดคล้องกับเทคนิคการท าผังกราฟฟิกที่ว่าผังกราฟฟิกเป็นแผนผังทางความคิด  ประกอบได้ด้วยความคิด
หรือข้อมูลส าคัญ ๆ ที่เชื่อมโยงกันอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งท าให้เห็นโครงสร้างของความรู้หรือเน้ือหาสาระ
นั้น ๆ เป็นเทคนิคที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ  จ านวนมาก  เพื่อช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นได้ง่ายขึ้น  และจดจ าได้นาน (ทิศนา  แขมมณี 2543) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักศึกษา  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 

พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน ความ

หมาย 
หลังเรียน ความ

หมาย x  S.D. x  S.D. 
1 มีโอกาสใช้ประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยงกับการเรียนใน

ห้องเรียน 
3.12 0.57 ป 4.56 0.37 มท 

2 มีโอกาสปฏิบัติและเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลาย 3.45 0.27 ป 4.82 0.77 มท 
3 มีโอกาสท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม 3.27 0.51 ป 4.75 0.20 มท 
4 มีโอกาสฝึกคิดอย่างหลากหลาย 2.85 0.35 ป 4.75 0.08 มท 
5 มีโอกาสค้นหาค าตอบด้วยตนเอง 3.46 0.36

5 
ป 4.57 0.06 มท 

6 ได้ฝึกค้นคว้ารวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 3.25 0.42 ป 4.77 0.34 มท 
7 ได้รับข้อมูล/ความรู้อย่างเป็นระบบแบบเพียงพอ 3.38 0.54 ป 4.80 0.23 มท 
8 ได้มีโอกาสคิด/วางแผนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 3.37 0.32 ป 4.56 0.28 มท 
9 เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือรู้ 3.77 0.75 ม 4.88 0.32 มท 

10 เต็มใจร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกครั้ง 4.02 0.80 ม 4.54 0.34 มท 
11 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสามารถอย่างมีความสุข 3.08 0.44 ป 4.78 0.56 มท 
12 มีโอกาสท ากิจกรรมตามความสนใจอย่างมีความสุข 3.76 0.80 ม 3.85 0.64 ม 
13 มีโอกาสฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการ

ท างาน 
3.78 0.48 ม 4.35 0.59 ม 

14 เต็มใจร่วมกิจกรรมการเรียนโดยไม่บิดพลิ้ว 4.02 0.45 ม 3.98 0.62 ม 
15 ท างานทุกครั้งที่ได้รับผิดชอบ 4.07 0.86 ม 4.35 0.33 ม 
16 มีโอกาสแสดงความคิดเห็น/ซักถามในชั้นเรียน 3.56 0.34 ม 4.60 0.70 มท 
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พฤติกรรมการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน ความ

หมาย 
หลังเรียน ความ

หมาย x  S.D. x  S.D. 
17 มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในชั้นเรียน 2.88 0.93 ป 4.86 0.14 มท 
18 มีโอกาสตอบค าถาม/แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 3.54 0.65 ป 4.11 0.46 ม 
19 มีโอกาสลงมือท า/คิดในระหว่างการเรียน 2.98 0.55 ป 4.87 0.09 มท 
20 มีความพึงพอใจในการเรียนในชั้นเรียน 3.25 0.42 ป 4.35 0.67 ม 
21 รับผิดชอบงานของตนเองเป็นอย่างดี 3.94 0.42 ม 4.25 0.48 ม 
22 อยากเข้าชั้นเรียน 3.20 0.56 ป 4.38 0.72 ม 
23 ท างานด้วยความสนุกสนานและเต็มใจ 3.18 0.60 ป 4.76 0.29 มท 
24 แนะน าวิธีการท างานและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามสมควร 3.98 0.48 ม 4.54 0.22 มท 
25 เข้าเรียนเป็นประจ าและทันเวลา 4.13 0.38 ม 4.35 0.23 ม 

รวม 3.49 0.53  4.54 0.39  
หมายเหตุ: ความหมาย ป คือ ปานกลาง,  ม คือ มาก, และมท คือมากที่สุด 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน X  S.D. T Sig. 
ก่อนเรียน 8.09 2.09 7.54 .00 
หลังเรียน 12.89 2.55   

 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่

ร้อยละ 60 ขึ้นไปเกณฑ์สัดส่วน 0.5 
จ านวนนักศึกษา จ านวนเต็ม (คน) จ านวนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (คน) สัดส่วน Z 
ตามที่คาดหวัง 35 21 0.600 

2.12 
ตามที่เป็นจริง 35 24 0.685 

 Z.05 = 1.65 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจในการเรียนรู้รายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 

ที่ รายการ/ข้อค าถาม x  S.D. แปลความหมาย 
1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ 4.32 0.32 ม 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 4.29 0.44 ม 
3 นักศึกษาได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 4.18 0.14 ม 
4 เต็มใจที่จะเผยแพร่สิ่งที่ตนมีหรือเรียนรู้ 4.56 0.44 มท 
5 เต็มใจที่จะร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนทุกคร้ัง 4.62 0.36 มท 
6 อยากเข้าชั้นเรียน 4.29 0.26 ม 
7 มีความสนุกสนานในการท างานร่วมกับเพื่อน 4.82 0.13 มท 
8 นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ 4.29 0.58 ม 
9 รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าที่ได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 4.82 0.32 มท 

10 มีความพึงพอใจในการศึกษาจากใบความรู้ 4.59 0.34 มท 
11 มีความพึงพอใจในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 4.45 0.47 ม 
12 เน้ือหาที่สอนทันสมัยและมีประโยชน์ 4.38 0.09 ม 
13 อาจารย์เป็นกันเองกับนักศึกษา 4.85 0.53 มท 
14 การเตรียมการสอนของอาจารย์มีความพร้อม 4.75 0.76 มท 
15 อยากน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 3.87 0.72 ม 

รวม (เฉลี่ย) 4.47 0.39 ม 
หมายเหตุ: ความหมาย ป คือ ปานกลาง,  ม คือ มาก, และมท คือมากที่สุด 
 
สรุปผลการศึกษา 

พฤติกรรมการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนแบบใฝ่รู้นี้อยู่ในระดับมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วย เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผัง
ทางปัญญา ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน    รายวิชาจุล

ชีววิทยาและปรสิตวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ดร. ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
สาขาวิชาชวีวิทยา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ Active learning เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพความ
ต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีการลงมือปฏิบัติ ส ารวจตรวจสอบ คิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งทักษะหลาย
ด้าน ได้แก่ การพูด (Talk) การฟัง (Listen) การอ่าน (Read) การเขียน  (Write) และการสะท้อน  (Reflect) 
ความรู้สึกความคิดเห็นจากความรู้ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปแล้ว อันจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง ตรงข้ามกับการ
เรียนการสอนแบบดั้งเดิม ที่เป็นการเรียนการสอนโดยเน้นการสอนแบบบรรยาย ผู้สอนมีหน้าที่ให้ความรู้แก่
ผู้เรียนโดยตรง 
 การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปยังนิยมการเรียนการสอนเฉพาะในต าราเพียงอย่าง
เดียว วัดและประเมินผลจากความรู้ ความจ า โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียน การสอนแบบ
อดีตนั้นผู้สอนส่วนใหญ่มักเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน สอนโดยพูดและเขียนบรรยาย ผู้เรียนมี
บทบาทเพียงฟัง เขียน และจดตามผู้สอน อีกทั้งยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด วิธีการหา
ความรู้เพิ่มเติม รวมถึงการท างานร่วมกับคนอ่ืน ซึ่งการเรียนการสอนแบบนี้เรียกว่าการเรียนโดยผู้สอนเป็น
ศูนย์กลาง (Passive learning) การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นถือว่ายังไม่
แพร่หลายมากนัก เนื่องจากเนื้อหาในรายวิชามีมาก และซับซ้อน ดังนั้นส่วนใหญ่การเรียนการสอนจะเป็น
การบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้เรียนขาดความสามารถในการคิดและการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและอาจส่งผลให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว   

การจัดการเรียนรู้ กรณีศึกษารายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรของ
ระดับชั้นปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  จึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานทางจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  โดย
ผู้เรียนที่เรียนวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาจะยังไม่มีพื้นฐานมาก่อน จึงเป็นการดีที่ผู้สอนจะปรับพื้นฐาน
ด้านจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา และด้วยเน้ือหาที่มากผนวกกับมีความซับซ้อนยากต่อการท าความเข้าใจ จึง
ท าให้มีผู้สนใจเรียนน้อยกว่า 50% เรียนด้วยความกระตือรือร้น ด้วยปัญหาที่พบในระหว่างท าการสอน
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ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยคิดหาแนวทางที่จะท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น และเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้หลากหลายเทคนิค ได้แก่  

การคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think - pair - share) เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่มีการสอนแบบ
ร่วมมือกันรูปแบบหนึ่งโดยเทคนิคนี้เร่ิมจากปัญหาที่ครูผู้สอนก าหนดนักเรียนแต่ละคนคิดหาค าตอบด้วย
ตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไปอภิปรายกับเพื่อนที่เป็นคู่ จากนั้นจึงน าค าตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน 
4 คน เมือ่มั่นใจวา่ค าตอบของตนถูกต้องหรือดีทีสุด จึงน าค าตอบเล่าให้เพื่อนทั้งชั้นฟัง 
  การเรียนแบบต่อภาพ  (Jigsaw) หรือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ ที่มีการสอนแบบร่วมมือกันรูปแบบ
หนึ่ง โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อยของเน้ือหาทั้งหมด โดยการศึกษาเร่ืองนั้นๆ 
จากเอกสารหรือกิจกรรมที่ผู้สอนจัดให้ และน ามารวมเพื่อเป็นบทเรียนที่สมบูรณ์เหมือนกับการเล่นต่อภาพ 
 การใช้แผนผังทางปัญญา  (Mind-maps) จัดเป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นการแสดงออกทาง
ความคิดแบบรอบทิศทางโดยการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงกระดาษ โดยการใช้
ภาพ สี เส้น และการโยงใย ท าเห็นเป็นภาพรวม และท าให้เชื่อมโยงต่อข้อมูลหรือความคิดต่าง ๆ เข้าหากัน
ได้ง่ายขึ้น  

การประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้หลายๆวิธีจะมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนา
สติปัญญา มีทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา รวมทั้งมีทักษะทางสังคม เช่น การร่วมมือ การ
ช่วยเหลือ การปฏิสัมพันธ์ในทางสร้างสรรค์ ความอดทนต่อความแตกต่าง เรียนรู้ในการพึ่งพาผู้อ่ืน มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและการท างานเป็นทีม การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้จึงเป็นกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมการเรียนรู้ได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล โดยได้คิดเอง ท าเอง ลงมือปฏิบัติ ได้มีโอกาส
สร้างความรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า อีกทั้งได้มีโอกาสประยุกต์ใช้ความรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนแบบใฝ่รู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ คือ 

 

1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ประสบการณ์) 
2. การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน (สะท้อนความคิดและอภิปราย) 
3. การน าเสนอความรู้ (ความคิดรวบยอด) 
4. การลงมือปฏิบัติหรือประยุกต์ใช้  (ประยุกต์แนวคิด) 
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ส าหรับผู้สอนแล้วการที่จะทราบว่าการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้นั้นจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง
มากน้อยเพียงไรสามารถประเมินผลได้ด้วยวิธีการดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1) พฤติกรรมการเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมที่พึงปรารถนาจะให้เกิดขึ้น มีขึ้นในตัวผู้เรียนภายหลังจากที่
ได้ผ่านการเรียนการสอนในเน้ือหา   
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการทดสอบความเข้าใจก่อนเข้าเรียน และหลังเรียน ในเนื้อหา
รายวิชานั้นๆ  

3) ความพึงพอใจในการเรียน ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกพอใจ หรือทัศนคติที่ดีหลังจากสิ้นสุดการเรียน
การสอนแบบใฝ่รู้ โดยเทคนิคที่น ามาใช้ทดลอง ได้แก่ การคิดเด่ียว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบต่อภาพ และ
การใช้แผนผังทางปัญญา  

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ จากการศึกษาเอกสาร งานเขียนของนักการ

ศึกษาหลายท่านสามารถสรุปถึงประโยชน์ของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ได้ดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ที่สอนอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง เกิดความคงทนและการถ่าย

โยงความรู้ได้ดี การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ท าให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท ากิจกรรมที่มีความสนุกท้าทาย และเร้า
ใจให้ติดตามอยู่เสมอ มีโอกาสใช้เวลาสร้างความคิดกับงานที่ลงมือกระท ามากขึ้นสามารถใช้มโนทัศน์ที่
ส าคัญในการแก้ปัญหา พัฒนาค าตอบของตนเอง บูรณาการ และพัฒนา มโนทัศน์ที่ก าลังเรียนอย่างเป็น
ระบบ ท าให้เกิดความเข้าใจในมโนทัศน์อย่างชัดเจน  มีความสามารถ และทักษะทั้งในเชิงความคิด และ
เทคนิควิธีที่จะใช้ปฏิบัติงานและแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

2) ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้รับประโยชน์จากข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนสามารถแก้ไข  และปรับความ
เข้าใจมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนได้ทันทีจากการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้เพราะได้ใช้มโนทัศน์พูดคุยและเขียน
สื่อสารซึ่งกันและกัน วิจารณ์ โต้แย้งระหว่างเพื่อน และผู้สอน นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถจัดระบบการคิด 
และสร้างวินัย ต่อกระบวนการแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและรู้ว่าสิ่งที่เรียนนั้นดีอย่างไร 

3) ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากแบบการสอนที่หลากหลายการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ท าได้ดีในชั้น
เรียนที่มีผู้เรียนทั้งเก่ง และอ่อน โดยผู้สอนใช้วิธีการที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเข้าใจ และสามารถ
มอบหมายให้ผู้เรียนที่เรียนได้เร็วกว่าอธิบายความเข้าใจให้เพื่อนฟัง เป็นการสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน 

4) ส่งเสริมเจตคติทางบวกต่อการเรียนการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ช่วยให้ผู้สอนสามารถปรับเจตคติ
ผู้เรียนต่อการเรียนรู้ได้ ถึงแม้จะสอนในชั้นเรียนขนาดใหญ่ เน่ืองจากผู้เรียนได้รับความพอใจจากเน้ือหาและ
แบบฝึกหัดที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ท าให้เห็นความส าคัญ เกิดความพยายามและความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
มากขึ้นอันเร่ืองจากการเห็นคุณค่าของการลงมือปฏิบัติจริง 

5) ผู้เรียนได้ประโยชน์จากการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนกับเพื่อนผู้เรียนมีโอกาสตั้งค าถาม  ตอบโต้ 
วิพากษ์วิจารณ์ และชื่นชมการท างานที่มีวิธีการและมุมมองที่แตกต่างกันของแต่ละคน และแต่ละกลุ่ม สร้าง
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ความท้าทาย จูงใจทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้สนุกสนาน น่าตื่นเต้น ผู้เรียนพัฒนาประสบการณ์ทางสังคม และ
ได้เรียนรู้วิธีการเรียนด้วยตนเองสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

แนวทางท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ 
อุปสรรคต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความเคยชินกับ

การสอนแบบเดิมของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ความไม่พร้อมของผู้เรียน ที่จะมีส่วนร่วมการเรียนรู้เนื่องจากข้อ
ผูกมัดในเร่ืองเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน และประชุมกลุ่ม ลักษณะและวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชอบแยกตัวจาก
เพื่อนหรือมีนิสัยขี้อาย ตลอดจนประเด็นปัญหาจากกิจกรรมของผู้สอนดังนั้นการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้จึง
ต้องการการวางแผนล่วงหน้าอย่างดี ประกอบด้วย กระบวนการที่ละเอียด ลึกซึ้งและประณีต รัดกุมมากกว่า
การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสอนของมหาวิทยาลัยแคนซัส  (Center for Teaching Excellence 
University of Kansas) ได้ก าหนดแนวการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ หรือการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใน
ชั้นเรียน ไว้ดังนี ้

1) ผู้สอนเป็นผู้ชี้น าผู้เรียน โดยการเรียนเร่ิมต้นจากความรู้เดิมของผู้เรียน  ไม่ใช่ความรู้ของผู้สอน 
ผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและกระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียน  สนับสนุนและวินิจฉัยการเรียนรู้
ของผู้เรียนโดยต้องปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกัน  ให้การยอมรับและสนับสนุนความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดจุดมุ่งหมาย โดยผู้สอนเป็นผู้จัดหาจุดมุ่งหมายที่ส าคัญให้แก่
ผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างหรือเลือกจุดมุ่งหมายเพิ่มเติม 

3) บรรยากาศในชั้นเรียนมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน และสนับสนุนช่วยเหลือกันอย่างต่อเน่ือง 
โดยผู้เรียนทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และเคารพในภูมิหลัง สถานภาพ ความสนใจและจุดมุ่งหมายของกัน
และกัน ผู้สอนจะใช้การสอนที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ เรียนอภิปรายท างานกลุ่ม  และร่วมมือกัน
ปฏิบัติงานอย่างกระตือรือร้น 

4) กิจกรรมการสอนยึดปัญหาเป็นส าคัญและแรงขับเคลื่อนในการเรียนรู้เกิดจากผู้เรียนการเรียนโดย
เร่ิมจากปัญหาที่แท้จริงซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมาย และความสนใจของผู้เรียนผู้เรียนมีความยืดหยุ่นในการ
เลือกปัญหา จัดระบบการปฏิบัติงานและตารางเวลาเพื่อความก้าวหน้าด้วยตนเอง  ผู้สอนจะเร่ิมสอนตั้งแต่
ปัญหาง่าย ๆ เพื่อให้เกิดมโนทัศน์ รูปแบบของกิจกรรมต้องลดความซ้ าซ้อนของภาระงานที่ไม่จ าเป็นให้อยู่
ในระดับต่ าสุด ส่งเสริมและก าหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

5) สนับสนุนให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งในด้านการประเมินผลนั้นควร
ท าการประเมินผลอย่างต่อเนื่องระหว่างการเรียนการสอน  โดยเน้นที่การป้อนข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
การประเมินผลทั้งหมดควรอิงเกณฑ์ (Criterion-referenced) มากกว่าอิงกลุ่ม (Normative) และให้ครอบคลุม
ข้อเท็จจริง มโนทัศน์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการประเมินตามสภาพจริง (Authentic) 
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อย่างสม่ าเสมอ  ผู้เรียนได้รับอนุญาตให้แก้ไขงาน ปรับปรุงงานใหม่หากการปฏิบัติงานนั้นไม่ได้มาตรฐาน 
โดยระดับผลการเรียน พิจารณาจากงานที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาท ในการช่วยให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จ เกิดความภาคภูมิใจในความส าเร็จและความสามารถของ ตนเอง ให้ค าแนะน าโดย
เน้นให้ผู้เรียนปรบัปรุงงานให้ดีขึ้นมากกว่าระบุข้อผิดพลาดเพื่อกล่าวโทษ 

6) การสอนเป็นการพัฒนามากกว่าการชี้น า หรือ การน าเสนอ  โดยการสอนเน้นที่ความเข้าใจและ
การประยุกต์ใช้ความรู้มากกว่าการจดจ าและการท าซ้ าโดยให้ความส าคัญกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ยอมรับ
ค าตอบที่หลากหลายมากกว่าค าตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว เน้นการใช้เทคโนโลยี สื่อ และวิธีการใหม่ ๆ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนชี้น าตนเองและมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ผู้เรียนเป็นผู้มีความ
กระตือรือร้นในการเสริมสร้างความรู้ มิใช่ผู้รับข้อมูลข่าวสารเพียงฝ่ายเดียว ผู้สอนเป็นผู้จัดหาแนวทางหรือ
แหล่งข้อมูลให้กับผู้เรียน รวบรวมข้อมูลและน าข้อมูลจากการเรียนรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
รูปแบบและวิธีการเรียนและช่วยผู้เรียนแก้ปัญหาด้านการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล  ผู้สอนจึงเป็นผู้แนะ
แนวทาง ไม่ใช่ผู้ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทุกขั้น แต่ต้องเน้นและสอนให้ผู้เรียนเกิด
ความคิดเชิงวิเคราะห ์(Metacognition) 

Salemi (2001) ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการน าการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้มาใช้ในชั้นเรียน  มีข้อควร
ค านึง ดังนี ้

1) การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้เป็นการขยายทักษะการคิดวิเคราะห์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ตลอดจนความสามารถของการประยุกต์เนื้อหาของผู้เรียน  ดังนั้น จะต้องสื่อสารการเรียนการสอนอย่าง
ชัดเจน 

2) การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้จะต้องส่งเสริมความรับผิดชอบในการค้นคว้าและส่งเสริมการเรียนรู้
นอกเวลาของผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

3) การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบมากขึ้นด้วยตนเอง 
4) การเรียนรู้แบบบรรยายในชั้นเรียนอาจจะครอบคลุมเนื้อหามากกว่า  แต่เมื่อผู้เรียนออกจากชั้น

เรียนเนื้อหาที่มากจนไม่ชัดเจนจะท าให้ผู้เรียนลืม  และไม่เข้าใจได้ ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้จะใช้
เวลาสอนมากกว่า และผู้เรียนรู้มโนทัศน์ได้น้อยกว่า แต่ผู้สอนสามารถปรับแก้ไขได้ โดยสอนมโนทัศน์ที่
ส าคัญ และสื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้เรียน ว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้บางมโนทัศน์ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนจะท าได้ดี 
เพราะผู้เรียนมีความเข้าใจในมโนทัศน์ที่ได้เรียนรู้และสามารถน าไปใช้กับการเรียนมโนทัศน์ใหม่ด้วยตนเอง 

5) วิธีการเรียนรู้โดยผู้เรียนเป็นฝ่ายรับความรู้ อาจท าให้ผู้เรียนมีมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนซึ่งเป็นผล
จากการสอน  ในขณะที่การเรียนรู้ที่กระตือรือร้นช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น  เกิดความสนใจ
สนุกสนาน และเกิดทักษะในการวิเคราะห์ สามารถถ่ายโอนความรู้ความเข้าใจที่เรียนได้                                       

6) การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้วิธีหนึ่ง ๆ ไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดส าหรับผู้เรียนทุกคน  ผู้สอนต้องเลือก
กลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสม ศึกษาข้อมูลที่ผู้เรียนบางคนปฏิเสธ โต้เถียง และปรับกลวิธีการสอน ซึ่งการ
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จัดการเรียนแบบใฝ่รู้จะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับวิธีการใช้กิจกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ซึ่ง
ท าได้มากกว่าการสอนแบบบรรยาย 

ผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ของผู้วิจัยเองด้วย เทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู่ คิดร่วมกัน เทคนิคแบบ
ต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา ต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ในการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่  2 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2556 จ านวนทั้งหมด  39  คน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์  (รวมถึง
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60)  ของการเรียนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ก่อนและหลังเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจในการ
เรียนของนักศึกษา โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการสอนรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 
ส าหรับการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทาง
ปัญญาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการ
เรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ผลจากการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) พฤติกรรมการเรียนรู้รวมถึงผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 

2) นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคดังกล่าวข้างต้นมีความพึงพอใจในการเรียนใน
ระดับมาก 

จากผลของงานวิจัยจะเห็นได้ว่า รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้นั้นนอกจากจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาคุณภาพทางด้านการศึกษาแล้ว ยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถใช้ใน
การแก้ปัญหา และน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้ โดยที่การจะเลือกใช้เทคนิคต่างๆ ดังที่กล่าวไปแล้ว 
ส าคัญที่สุดของการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ในรายวิชานั้นๆ ผู้สอนควรค านึงถึงธรรมชาติของแต่ละ
รายวิชา เพื่อให้เกิดการน าเทคนิคต่างๆไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาใน
ท้ายที่สุด 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้
แผนผังทางปัญญา ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน

รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

พีรพัฒน์  ค าเกิด 
สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

บทคัดย่อ 
 

           การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่ ร่วมกัน คิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และ
การใช้แผนผังทางปัญญา (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อ
ภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา (3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของ
นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้
แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ชั้นปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2556 
จ านวน 35 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1)แผนการสอนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  โดยใช้การจัดการ
เรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาที่
ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ 
มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเที่ยง .88 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มี
อ านาจจ าแนกระหว่าง .16-.70  ความยากง่ายระหว่าง .22-.93 และความเที่ยง .52 และ (4) แบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ มีความเที่ยง .87 
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 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  
ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 
60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญามีความพึงพอใจในการเรียนในระดับมาก  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การจัดการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  (Physics for Engineer 1) เป็นวิชาในหลักสูตรของ
ระดับชั้นปริญญาตรี  สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่ วไป คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานทางฟิสิกส์  ซึ่งจาก
ประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ท าการสอนในรายวิชาวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  พบว่า ผู้เรียนที่เรียนวิชาวิชาฟิสิกส์
วิศวกรรม 1  จะยังไม่มีพื้นฐานด้านฟิสิกส์มาก่อน ส่งผลให้ผู้สอนต้องปูพื้นฐานด้านฟิสิกส์พื้นฐาน ซึ่งมี
เน้ือหามากและยากต่อการท าความเข้าใจ ซึ่งจากการสังเกตผู้เรียนพบว่า ผู้บางกลุ่มประมาณร้อยละ 30 ไม่
สนใจในเนื้อหา นั่งเหม่อลอย และง่วงนอน ขณะที่ มีผู้เรียนเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ตอบค าถามอย่าง
กระตือรือร้น 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรน าวิธีการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะทดลองจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่     ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อ
ภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญามาประกอบ ในรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยหวังว่า ผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเอง ผ่านการจัดการตนเองให้ความรู้ มี
ความรู้  ความเข้าใจ และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมชั้น ในพื้นฐานด้านฟิสิกส์ได้ดีขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  
ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบ
ต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   
 

ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1. ขอบเขตเนื้อหาและเวลา 

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้เนื้อหารายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  เร่ือง โมเมนตัม การดล และการชน  
จ านวน  6 คาบ โดยมีเนื้อหาโดยสังเขปดังนี้ 

1.1 โมเมนตัม  และการเปลี่ยนโมเมนตัม 
1.2 การดลและแรงดล  
1.3 กฏการอนุรักษ์โมเมนตัม   
1.4 การชนในหนึ่งมิติ 
1.5 การชนในสองมิติ 

 2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่เรียนในรายวิชาฟิสิกส์

วิศวกรรม 1 อยู่ในปีการศึกษา 1/2556 จ านวน 35 คน แสดงดังตารางที่ 3-1 
 
ตารางที่ 1 นักศึกษา ที่เรียนในรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  อยู่ในปีการศึกษา 1/2556 
 

ชั้นปีที่ สาขาวิชา หลักสูตร จ านวน (คน) 
1 วิศวกรรมพลังงาน วศ.บ. (4 ปี) 35 

รวม 35 
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โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  อยู่ในปี
การศึกษา 1/2556 จ านวน 35 คน (ใช้ทั้งหมด) 

 
 3. ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้มีดังนี้ 
1. ตัวแปรจัดกระท า (อิสระ) ได้แก่ การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว    คิดคู่  

ร่วมกันคิด  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 
2. ตัวแปรตาม มี 3 ตัวแปร คือ 
     2.1 พฤติกรรมการเรียนรู้ 
     2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     2.3 ความพึงพอใจในการเรียน 

เครือ่งมือท่ีใช้การวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 4 อย่าง คือ 

1. แผนการสอนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1  โดยใช้การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา จ านวน 1 แผน 

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน จ านวน 15 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบประเมิน แบบทดสอบ แบบสอบถาม และ
แผนการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างตามล าดับดังนี ้
 1) ทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษา ในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ด้วยแบบประเมินพฤติกรรม
การเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บันทึกคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน  
 2) ทดลองสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยใช้แผนการสอนที่พัฒนาขึ้นในวันที่ /ระหว่างวันที่ 16 
กรกฎาคม พ.ศ.2556  ถึง 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 
 3) ทดสอบหลังเรียนกับนักศึกษากลุ่มทดลอง ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ด้วยแบบประเมิน
พฤติกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ บันทึก
คะแนนสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียน  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมพลังงาน ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบ
ต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา โดยนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
ทั้งนี้พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้ในภาพรวม
และรายด้าน คือ ด้านการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและด้านกระยวนการเรียนรู้ โดยหลังเรียนนักศึกษามี
พฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ชั้นปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา โดยนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียน
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ทั้งนี้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5 .46±1.72 หลังเรียนเท่ากับ 
12.49±2.47 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม1  ก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิค
แบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญา 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน x  S.D. T Sig. 
ก่อนเรียน 5.46 1.72 18.33 .00 
หลังเรียน 12.49 2.47   

 
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ชั้นปีที่ 1  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  
คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญากับเกณฑ์ร้อยละ 60   พบว่าจ านวน
นักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 มีสัดส่วนเท่ากับ 0.771 หรือร้อยละ 77.10 
ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับจ านวนที่คาดหวัง หรือเกณฑ์จ านวนร้อยละ 60 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม1  
   ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปเกณฑ์สัดส่วน 0.5 

 

จ านวนนักศึกษา จ านวนเต็ม (คน) จ านวนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (คน) สัดส่วน Z 
ตามที่คาดหวัง 35 21 0.600 

2.12 
ตามที่เป็นจริง 35 27 0.771 

 Z.05 = 1.65 
 

 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษา
ที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกันเทคนิคแบบต่อภาพ และการใช้
แผนผังทางปัญญาในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  ชั้นปีที่ 1 มีความ
พึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบ
ต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว  คิดคู่  คิดร่วมกัน  เทคนิคแบบต่อภาพ 
และการใช้แผนผังทางปัญญา เท่ากับร้อยละ 77.1 ซึ่งสูงเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 4. นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว  คิดคู่  คิดร่วมกันเทคนิคแบบ
ต่อภาพ และการใช้แผนผังทางปัญญาในการเรียนรายวิชาฟิสิกส์วิศวกรรม 1 ของสาขาวิชาวิศวกรรม
พลังงาน  ชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมาก 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพือ่อุตสาหกรรม   
โดยใช้เทคนิคการคดิเดี่ยว คิดคู ่ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

อัฐพงศ์ แสงงาม   
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา  ต่อ รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้
เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ   
ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 4  ที่ก าลังศึกษารายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  รหัสวิชา (4653201)  อยู่ใน
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 14  คน   ผลการวิจัยคร้ังนี้พบว่าคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้  คือนักศึกษา  14  คนมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  43.43  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 72.38  และมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  52.79  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ  87.98  นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  ( x  = 52.79)  
สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  ( x  = 43.43)   มีความพึงพอใจด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x  = 4.70)      
 
1. บทน า 

ในการเรียนสาขาคหกรรมศาสตร์  นับว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ เน้นการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  แต่จะเน้นการเรียนการสอนด้านภาคปฏิบัติมากกว่าโดยเฉพาะรายวิชาการประดิษฐ์
ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม อาจารย์ผู้สอนต้องยึดนักเรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้นักศึกษามี
ผลการเรียนที่ดี  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกระบวนการท างาน  ปรับปรุงพัฒนา  การท างานสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีคุณธรรมในการท างานและสามารถรับผิดชอบและพึ่งตนเองได้  สภาพความเป็นจริงการ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบันยังคงยึดครูเป็นศูนย์กลาง  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยปรับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ (Child Centered) (สุวรรณา ทรัพยาคม, 2542 : 52) 
งานวิจัยหลายเร่ืองยืนยันว่า  หลักสูตรและการสอนแบบเดิมการยึดเอาเนื้อหาวิชาเป็นหลักและยึดครูเป็น
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ศูนย์กลาง  ท าให้ผู้เรียนไม่เห็นประโยชน์และความส าคัญของวิชาที่เรียน  ยังขาดทักษะในการแก้ปัญหา ไม่ใช้
ความคิดสร้างสรรค์  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่   
และจากการที่ผู้ศึกษาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา  พบว่าการด าเนินการเรียนการสอนที่ผ่าน
มานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู้  ได้แก่  ขาดทักษะด้านการปฏิบัติ  และไม่ช่วยงานกลุ่ม   มีส่วนน้อยที่
ตอบค าถามอย่างกระตือรือร้น  มีทักษะทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ  โดยผู้เรียนทุกคนต่างช่วยเหลือซึ่งกัน โดย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลัง และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่อ
อุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้  ดังนี้ 
1.  ขอบเขตเนื้อหา  ส าหรับการศึกษาคร้ังนี้  จะท าการศึกษาเฉพาะรายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้

เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  จ านวน 3 เร่ือง 
2.  ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 ที่ก าลังศึกษา
รายวิชาการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม อยู่ในปีการศึกษา  2556  จ านวน 14  คน  

3.  ขอบเขตตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้มี  ดังนี้ 
3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้ เลียนแบบ

ธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ   
3.2  ตัวแปรตาม มี 3 ตัวแปร คือ 

3.2.1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ
เพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่อ
อุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

3.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่
มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

4.  ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้ท าการทดลองระหว่างเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนกันยายน  2556 
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2. วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากร 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ได้แก่  นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่  4 ที่ก าลังศึกษา

รายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  รหัสวิชา (4653201)  อยู่ในปีการศึกษา  2556  
จ านวน  14  คน   

2.  เคร่ืองมือ 
     เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  มีดังต่อไปนี้ 
    1.  แผนการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  

รหัสวิชา (4653201)  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ  จ านวน 5 แผน 
     2.  แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนประจ าหน่วยการเรียนรู้ รายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้

เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  รหัสวิชา (4653201)  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และ
เทคนิคการสร้างแบบ   แบบปรนัย  โดยสร้างเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับตัวเลือกตอบ  จ านวน  20  ข้อ 

    3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  รายวิชา การ
ประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  รหัสวิชา (4653201)  โดยใช้เทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู่ 
ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ   แบบปรนัย  โดยสร้างเป็นข้อสอบชุดเดียวกันแต่สลับตัวเลือกตอบ  
จ านวน 60 ข้อ 

4.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติ เพื่อ
อุตสาหกรรม  รหัสวิชา  (4653201)  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
    ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้รายวิชา การประดิษฐ์ดอกไม้เลยีนแบบธรรมชาติเพื่อ

อุตสาหกรรม รหัสวิชา (4653201)  โดยใช้เทคนิคการคิดเด่ียว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบที่
ผ่านการประเมินประสิทธิภาพแล้วไปใช้กับกลุ่มประชากร ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 14 
คน  โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest   

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้การวิเคราะห์ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  โดยใช้

ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของฮอฟแลนด์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยหาค่า
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  โดยใช้ค่าทดสอบที  (t-test 
dependent group)  การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (mean)  และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
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3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยได้ดังนี้  
 ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การ
ประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิค
การสร้างแบบ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 

คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนและหลังเรียน  
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน) 

เน้ือหา ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 
ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ ได้ ร้อยละ 

หน่วยที่ 1  14.71 73.57 17.57 87.86 
43.43 72.38 52.79 87.98 หน่วยที่ 2 14.29 71.43 16.86 84.28 

หน่วยที่ 3 14.07 70.36 17.57 87.86 
รวม 14.36 71.79 17.33 86.67     

  
จากตารางที่ 1  พบว่าค่าเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยทดสอบก่อนและหลังเรียน  คือ มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนการจัดการ
เรียนรู้เท่ากับ  14.36  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  71.79  และมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  17.33  
คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 86.67  และคะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  
มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  43.43  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 72.38  และมีค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  52.79  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  87.98 
 
 ตารางท่ี 2 วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้
เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้าง
แบบ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

จ านวนผู้เรียน คะแนน 
 

ร้อยละของผลรวมของ
คะแนนก่อนเรียน 

ร้อยละของผลรวมของ
คะแนนหลังเรียน 

E.I. 

14 60 43.43 52.79 0.5647 
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 จากตารางที่  2  พบว่า  นักศึกษามีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.5647  แสดงว่านักศึกษาที่ได้รับการ
จัดการเรียนรูใ้ฝ่รู้ นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้น  0.5647  หรือคิดเป็นร้อยละ 56.47 
 ตารางท่ี  3  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่อ
อุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 
 

คะแนนทดสอบ การทดสอบ n   S.D. t Sig. 
หน่วยที่ 1 ก่อนเรียน  14 14.71 1.59          

10.41 
.000* 

หลังเรียน  14 17.57 1.34 
หน่วยที่ 2 ก่อนเรียน  14 14.29 1.64 

8.83 .000* 
หลังเรียน  14 16.86 1.10 

หน่วยที่ 3 ก่อนเรียน  14 14.07 1.49 
20.13 .000* 

หลังเรียน  14 17.57 1.40 
คะแนน 

วัดผลสัมฤทธิ ์
ก่อนเรียน  14 43.43 4.91 

13.68 .000* 
หลังเรียน  14 52.79 3.02 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที ่ 3  พบว่า  นักศึกษามีค่าเฉลีย่คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้   
( x  = 52.79)  สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  ( x  = 43.43)  ดังน้ัน  แสดงให้เห็นว่า  นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 
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 ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลของการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้
เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ 

ล าดับที่  รายการ/ข้อค าถาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
พฤติกรรม 

1 มีความพึงพอใจในการเรียนแบบนี้ 4.78 0.42 มากที่สุด 
2 อยากให้มีกิจกรรมการเรียนเช่นนี้ 4.73 0.45 มากที่สุด 
3 ได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม 4.78 0.42 มากที่สุด 
4 อาจารย์เตรียมการสอนเป็นอย่างดีทุกคร้ังที่สอน 4.68 0.48 มากที่สุด 
5 เน้ือหาที่สอนทันสมัยและเป็นประโยชน์ 4.78 0.42 มากที่สุด 
6 อาจารย์ใช้เวลาในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเข้าสอนสม่ าเสมอ 
4.68 0.58 มากที่สุด 

7 อธิบายเน้ือหาและยกตัวอย่างประกอบ  ตรงประเด็น  
เข้าใจง่าย และชัดเจน 

4.78 0.42 มากที่สุด 

8 มีกิจกรรมการสอนหลากหลายที่ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 4.73 0.56 มากที่สุด 
9 กระตุ้นให้นักศึกษาคิดและวิเคราะห์เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน 4.68 0.48 มากที่สุด 

10 สร้างบรรยากาศที่ดีและมีความเป็นประชาธิปไตย 4.73 0.45 มากที่สุด 
11 ใช้สื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและช่วยให้

เกิดการเรียนรู้ 
4.63 0.49 มากที่สุด 

12 มีต าราและ หรือเอกสารประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหา 4.52 0.51 มากที่สุด 
13 มอบหมายงานให้ท ามีความชัดเจนและมปีริมาณที่เหมาะสม 4.68 0.58 มากที่สุด 
14 
15 

ตรวจงานและชี้แจงข้อบกพร่องให้นักศึกษาได้แก้ไข 
มีเวลาให้แก่ผู้เรียน และอุทิศตนให้กับการสอนอย่างเต็มที่ 

4.63 
4.78 

0.49 
0.41 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

16 การสอนของอาจารย์มีส่วนท าให้ท่านมีทัศนคติที่ดีต่อวิชานี้ 4.68 0.48 มากที่สุด 
 โดยรวม 4.70 0.48 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4  พบว่า  นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐด์อกไม้เลยีนแบบ
ธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ  มีความพึง
พอใจด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.70)      
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4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  รายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม  โดยใช้
เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด  และเทคนิคการสร้างแบบ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา คะแนนเฉลี่ยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้  คือมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ  43.43  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 72.38  และมีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการ
จัดการเรียนรู้เท่ากับ  52.79  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  87.98  
 นักศึกษามีค่าเฉลี่ยคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้  ( x  = 52.79)  สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้  ( x  = 43.43)  มีความพึงพอใจด้วยการจัดการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ( x  = 4.70)   

 
5. ข้อเสนอแนะ        
 1.  นักศึกษาแต่ละคนมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน  ดังนั้น อาจารย์ควรสังเกตค าถามของนักศึกษาและ
ค าตอบของนักศึกษาเพื่อส่งเสริม  กระตุ้นและพัฒนาความสามารถนักศึกษาให้ถูกทาง 
 2.  ในรายวิชา  การประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่ งเน้นงานปฏิบัติโดย
อาจารย์ควรสังเกตการณ์  และแนะน าสิ่งที่ก่อให้เกิด อุบัติเหตุ และอันตรายแก่นักศึกษา 
 3.  ควรปล่อยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการต้ังค าถามและหาค าตอบด้วยตนเอง 
 4. ควรให้นักศึกษาน าการประดิษฐ์ดอกไม้เลียนแบบธรรมชาติเพื่ออุตสาหกรรมที่คิดค้นมาประกอบ
ธุรกิจเล็ก ๆ  เพื่อจะได้รับประสบการณ์จริง หรือน าไปจัดนิทรรศการโชว์ผลงานของนักศึกษาเพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจ 
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การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากต้อยติ่งในการยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus 

The study of antibacterial activity from Ruellia tuberosa extracts against  
Staphylococcus aureus 

ศิริวัฒณา  ลาภหลาย 
สาขาวิชาชีววิทยา   

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
บทคัดย่อ 

 
 ในการวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาถึงฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากต้อยติ่งและหญ้าแห้วหมูในการ
ยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus TISTR1466 ด้วยวิธี disc diffusion พบว่า ที่ความเข้มข้น 300 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ของสารสกัดของใบต้อยติ่ง ล าต้นต้อยติ่ง เมล็ดต้อยติ่ง ใบหญ้าแห้วหมูสด ใบหญ้าแห้ว
หมูแห้ง ดอกแห้วหมูสด และดอกแห้วหมูแห้ง ไม่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus TISTR 1466   
ส่วนสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้ง สามารถยังยั้งการเจริญของเชื้อได้ ขนาดเฉลี่ยของ
พื้นที่ยับยั้งการเจริญ 6.89±0.33 และ 7.89±0.33 มิลลิเมตร ตามล าดับ   เมื่อน าสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสด
และหัวหญ้าแห้วหมูแห้งไปทดสอบต่อด้วยวิธี broth microdilution พบว่า สารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและ
หัวหญ้าแห้วหมูแห้งมีค่า MIC (minimum inhibitory concentration) ต่อเชื้อ S. aureus TISTR 146 ที่  380 
และ 42.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ จากการศึกษาความแม่นย าของวิธี resazurin MIC assay โดยการหา
ค่า MIC เปรียบเทียบกับวิธี broth microdilution พบว่า ค่า MIC ที่ได้จากวิธี resazurin MIC assay มีค่าสูงกว่า
ค่า MIC ที่ได้จากวิธี broth microdilution เพียงเล็กน้อย 
 
บทน า 
 สมุนไพร เป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีประวัติควบคู่มากับชีวิตของมนุษย์มาช้านาน โดย
มนุษย์ได้น าสมุนไพรต่าง ๆ รอบตัวมาใช้ในการบ าบัดรักษาโรคด้วยการลองผิดลองถูก สมุนไพรชนิดใดให้
ประโยชน์ด้านการรักษา ก็จะจดจ าและถ่ายทอดสืบต่อกันไปเร่ือย ๆ ก่อให้เกิดเป็นยาสมุนไพรที่ใช้ภายใน
ชุมชนขนาดเล็กหรือเป็นยาแผนโบราณที่ใช้ในชุมชนขนาดใหญ่ เมื่อกล่าวถึงสมุนไพร ผู้คนทั่วไปมักนึกถึง
เฉพาะส่วนที่ได้จากพืชเท่านั้น แต่ตามพระราชบัญญัติยา พ .ศ.2510 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้
จากพฤกษชาติ สัตว์ หรือแร่ ซึ่งมิได้ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ (รัตนา , 2547) วัชพืชเป็นทรัพยากรที่พบใน
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก มีหลายชนิดทั้งที่มีประโยชน์และโทษกับคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม   เน่ืองจาก
วัชพืชเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดได้ในทุกสภาพภูมิอากาศ ทุกฤดูกาลและเป็นพืชที่ตายยาก ส่วน
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ใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของวัชพืชเหล่านี้ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าวัชพืชหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา 
เช่นเดียวกับต้นต้อยติ่งซึ่งเป็นวัชพืชที่พบเห็นทั่วไปในบริเวณพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้น และพื้นดินทั่ว ๆ ไป 
ต้อยติ่ง (Ruellia tuberosa Linn.) เป็นพืชล้มลุกขนาดเล็กเจริญเติบโตได้ดีทั้งกลางแจ้งและในร่ม ดอกสีม่วง 
ใบสีเขียวเข้ม ผลแก่จะมีสีน้ าตาลและเมื่อโดนน้ าจะแตกออกเอง (วิทย์, 2542)   ในอดีตหมอชาวบ้านหรือ
หมายากลางบ้านจะน าส่วนต่าง ๆ ของ  ต้นต้อยติ่งมาใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
โรคฝีหนองและแผลต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนของต้อยติ่งล้วนแล้วแต่มีสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคต่างกัน เช่น 
ราก ใช้เป็นยารักษาโรคไต โรคไอกรน ใบ ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ หรือใช้พอกแก้ปวดเมื่อยกล้ามเน้ือได้ เมล็ด 
ท าให้แผลหายเร็ว พอกฝีช่วยดูดหนอง และวัชพืชอีกชนิด คือ ห ญ้าแห้วหมู (Cyperus rotundus Linn.) 
ถึงแม้ว่าหญ้าแห้วหมูจะเป็นวัชพืชที่สร้างปัญหา แต่มีต ารายาสมุนไพรได้กล่าวถึงสรรพคุณทางยาที่สามารถ
น าไปท าหรือเป็นองค์ประกอบของยาที่ใช้รักษาโรค เช่น น ามาเป็นยาแก้ปวดแน่นหน้าอก แก้ปวดท้อง แก้
ท้องร่วง ขับลมในล าไส้ ยาพอกฝีดูดหนอง และใช้แก้อาการคันเนื่องจากโรคผิวหนัง เป็นต้น (วิทย์, 2542)   
แต่เน่ืองด้วยในปัจจุบันความรู้ด้านการแพทย์ก้าวหน้ามากขึ้นรวมทั้งมีเทคโนโลยีทันสมัยที่ช่วยในการรักษา
โรคต่าง ๆ ท าให้มีความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและทันสมัยอีกด้วย คนส่วนใหญ่จึงหันมา
นิยมใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคต่าง ๆ จึงมองข้ามประสิทธิภาพของยาสมุนไพรไทย ซึ่งละเลยภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่บรรพบุรุษได้สั่งสมกันมา 
 Staphylococcus เป็นสาเหตุของโรคฝีหนองถึง 80% ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนายาปฏิชีวนะเพื่อใช้
รักษาโรคและลดอัตราการตายของโรคนี้    แต่ เชื้ อ  Staphylococcus ก็ยังเป็น เชื้อก่อโรคที่ส าคัญใน
โรงพยาบาลและในชุมชน แหล่งที่อยู่ในธรรมชาติของเชื้ออยู่ตามร่างกายของคนเป็นจ านวนมากแต่ถ้า
ผิวหนังเกิดรอยบาดแผลหรือถลอกหรือได้รับการผ่าตัด   เชื้อนี้จะบุกรุกเข้าเนื้อเยื่อชั้นในได้และเมื่อเข้า
กระแสเลือดแล้วจะท าให้เกิดเยื่อบุหัวใจอักเสบเฉียบพลันและแพร่กระจายออกไป (นงลักษณ์, 2547)   สปี
ชีส์ที่มีความส าคัญทางการแพทย์  ได้แก่  Staphylococcus  aureus   ซึ่งสามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อได้กับ
ทุกๆบริเวณของร่างกายรวมทั้งการติดเชื้อที่ผิวหนัง   ซึ่งสามารถท าให้ติดเชื้อได้ทั้งแบบไม่รุนแรง  ได้แก่  
การเกิดหนอง  ฝี  แผลพุพอง  และการติดเชื้อแบบรุนแรงเชื้อกระจายเข้าสู่กระแสเลือด (Brooks,Butel and 
Morse, 2001, pp. 200-201)   S. aureus เป็นแบคที เรียที่สามารถปรับตัวในการดื้อยาปฏิชีวนะได้อย่าง
ต่อเนื่อง   ในสมัยก่อนที่จะมียาปฏิชีวนะอัตราการตายจาก bacteriamia ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ S. 
aureus สูงถึงร้อยละ 80   ในช่วงของต้นปี ค.ศ.1940 มีการน า benzyl penicillin (penicillin G) มาใช้รักษา   
ท าให้ลดอัตราการตายของผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อ       S. aureus ได้มาก   อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ.1942 เร่ิมพบว่า       
S. aureus มีการดื้อต่อยา penicillin G โดยที่เชื้อสามารถสร้างเอนไซม์ penicillinase (beta-lactamase)  ท าให้
เพิ่มอุบัติการณ์การดื้อยา penicillin ของ S. aureus ที่แยกจากผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Cavalcanti et al., 
2005)   จนถึงปี  ค.ศ.1948 พบว่ า ไม่สามารถใช้  penicillin G รักษาโรคติดเชื้อ  S. aureus ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ  (Japoni, Alborzi, Orafa, Rasouli and Farshad, 2005) ในปี  ค .ศ .1959  มีก ารค้นพบ  6 -
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Aminopenicillanic acid ที่ เป็ น  penicillin precurser ในก ารผลิ ต  penicillin กึ่ งสั ง เค ราะห์  (methicillin, 
nafcillin และoxacillin)  ซึ่งสามารถป้องกันการย่อยสลาย -lactam ring โดยเอนไซม์ -lactamase ได้ 
(Japoni et al., 2004)   มีรายงานในปี ค.ศ.1961 พบว่า มีสายพันธุ์ของ S. aureus ที่ดื้อยา methicillin และเรียก
เชื้อเหล่านี้ว่า Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)   ซึ่งสามารถแพร่กระจายและท าให้เกิด
โรครุนแรง (Enright et al., 2002) โดยที่เชื้อนี้ยังดื้อต่อยาปฏิชีวนะกลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากยา กลุ่ม -lactam 
เช่น กลุ่ม aminoglycosides, macrolides, tetracyclines (Tenover,Biddle and Lancaster, 2001) ท าให้มียาน้อย
ชนิดที่สามารถน ามาใช้รักษาได้ผลดีและยาเหล่านี้ก็มักจะมีราคาแพง   อย่างไรก็ตามประโยชน์ของต้น
ต้อยติ่งและหญ้าแห้วหมูในต ารายาสมุนไพรรักษาโรคและจากการบอกเล่าจากปราชญ์ชาวบ้านถึงสรรพคุณ
ในการใช้เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคฝีนั้นยังไม่มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนและยืนยันถึง
ประสิทธิภาพในการรักษาโรคดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นแนวทางเพื่อศึกษายาสมุนไพรทางเลือกใหม่ที่จะ
น ามาใช้รักษาโรคติดเชื้อ S. aureus  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการทดสอบสารสกัดด้วยวิธี disc diffusion พบว่า ส่วนสกัดของต้อยติ่งทั้ง 3 ส่วนสกัด ได้แก่ 
ส่วนสกัดของใบต้อยติ่ง ส่วนสกัดของล าต้นต้อยติ่งและส่วนสกัดของเมล็ดต้อยติ่ง ที่มีความเข้มข้น 300 
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร และส่วนสกัดจากใบและดอกของหญ้าแห้วหมูทั้งสดและแห้งไม่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของ S. aureus TISTR 1466 ได้ ส่วนสารสกัดจากส่วนหัวของหญ้าแห้วหมูทั้งสดและแห้งที่มีความเข้มข้น 
300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ S. aureus TISTR 1466 ได้ ขนาดเฉลี่ยของพื้นที่
ยับยั้งการเจริญ 6.89±0.33 และ 7.89±0.33 มิลลิเมตร ตามล าดับ รายละเอียดขนาดของพื้นที่ยับยั้งการเจริญดัง
แสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่ยับยั้งการเจริญของส่วนสกัดหญ้าแห้วหมูต่อ S. aureus TISTR 1466 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ยับยั้งการเจริญของสารสกัดต้อยติ่งและหญ้าแห้วหมูต่อการยับยั้งการเจริญ 
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ของเชื้อ S. aureus TISTR 1466 
 

ส่วนสกัด ขนาด inhibition  zone (มิลลิเมตร)(SD) 

ต้อยติ่ง 
     ใบ  
     ล าต้น 
     เมล็ด 
หญ้าแห้วหมู 
     ใบสด 
     ใบแห้ง 
     ดอกสด 
     ดอกแห้ง 
     หัวสด 
     หัวแห้ง 
Positive control 
Negative control 

 
NZ 
NZ 
NZ 

 
NZ 
NZ 
NZ 
NZ 

6.89±0.33 
7.89±0.33 

22.44±0.88 
NZ 

     
    หมายเหตุ     NZ = ไม่เกิดพื้นที่การยับยั้งการเจริญ 

  
 จากการศึกษาวิจัยของ Sharma and Singh (2011) ได้ท าการศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสาร
สกัดจากหญ้าแห้วหมู พบว่า ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อทดสอบเป็นผลมาจากสารฟลาโวนอยด์ แทน
นินและอัลคาลอยด์ ที่เป็นสารส าคัญอยู่ในหญ้าแห้วหมู มีรายงานการศึกษาที่ยืนยันฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ 
ฟลาโวนอยด์ที่ใช้ในการรักษาโรคต่าง ๆ เช่น ฤทธิ์ในการต้านมะเร็ง การต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบเป็น
ต้น (ปิยะวดี, 2552) แทนนินเป็นสารที่ท าให้เกิดรสฝาดในพืชบางชนิดและมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของ
แบคทีเรียได้ ส่วนอัลลคาลอยด์เป็นสารที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีที่มีอยู่ในพืชส่วนใหญ่ อีกทั้งยังมีฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาต่อมนุษย์และสัตว์ 

เมื่อน าสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้งมาหาค่า MIC ด้วยวิธี resazurin MIC 
assay และ broth microdilution พบว่า ค่า MIC ที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธี resazurin MIC assay มีค่าสูงกว่า
ค่า MIC ที่ได้จากการทดสอบด้วยวิธี broth microdilution เพียง 1 dilution ของการเจือจางสารสกัดแบบ two-
fold dilution   แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบด้วยวิธี resazurin MIC assay นั้นสามารถอ่านผลได้ง่ายด้วยตา
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เปล่าโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสีของ indicator และใช้เวลาในการทดสอบน้อย ซึ่งจะเป็นผลดีในการ
น ามาใช้ในงานทางการแพทย์เนื่องจากทราบผลเร็ว แพทย์สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วและส่งผลดีต่อผู้ป่วย 
และการทดสอบด้วยวิธีนี้ก็ไม่จ าเป็นที่จะต้องใช้สารลดแรงตึงผิวเป็นตัวช่วยในการผสมกันระหว่ างอาหาร
กับสารสกัดที่ใช้ในการทดสอบซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Mann และ Markham (1998) 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่า MIC ของสารสกัดหัวหญ้าแห้วหมูสดและหัวหญ้าแห้วหมูแห้งในการยับยั้งการเจริญ 
ของเชื้อ S. aureus TISTR 1466 เปรียบเทียบระหว่าง 2 วิธี 

 

วิธี 
ค่า MIC (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) ของสารสกัด 

หญ้าแห้วหมูสด หญ้าแห้วหมูแห้ง 

Broth microdilution 

resazurin MIC assay 

380 

760 

42.5 

85 
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การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
Hydrogen Production Development form Photovoltaic System 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจัยการการผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาปริมาณ

แก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ ด้วยกระบวนการแยกน้ าด้วยกระแสไฟฟ้าจากระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีแผ่น
สะท้อนแสง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยในงานวิจัยนี้ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากอิเล็คทรอไลเซอร์ ผลการทดสอบส่วนสุดท้ายพบว่าปริมาตรการเกิด
ก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า โดยพบว่าปริมาตรเกิดของไฮโดรเจนนั้นสามารถเขียนเป็น
สมการเชิงเส้นได้ดังนี้ Y = 8.4723x - 0.4345 เมื่อ Y คือปริมาตรการเกิดไฮโดรเจน และ X คือกระแสไฟฟ้าที่
จ่ายให้กับอิเล็คทรอไลเซอร์ จากสมการพบว่าหากจ่ายกระแสไฟฟ้า 1 A ให้อิเล็คทรอไลเซอร์ จะสามารถ
ผลิตไฮโดรเจนได้ประมาณ 8.04 ml/min ประสิทธิภาพเฉลี่ยของอิเล็คทรอไลเซอร์และประสทธิภาพของ
ระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 และ ร้อยละ 1.2 
ตามล าดับ ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตั้งแต่ 150 W/m2 เป็นต้นไป 

 
ค าส าคัญ: อิเล็คทรอไลเซอร์ / ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ / DHPPV / HPDC 
 
1.บทน า 

ในปัจจุบันปัญหาเร่ืองการขาดแคลนพลังงานเร่ิมที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบ หลาย
ปีที่ผ่านมา สาเหตุหลักเป็นเพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจ สังคม และ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ผลที่
ตามมาคือความต้องการพลังงานที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันแหล่งพลังงานฟอสซิลส ารองของโลกลด
น้อยลงและก าลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วยปัจจัยดังกล่าวทุกประเทศในโลกล้วนที่จะแสวงหา
หนทางพึ่งพาตัวเองจากแหล่งพลังงานที่ไม่มีวันหมด และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้นคือพลังงาน
ทดแทนโดยเฉพาะพลังงานจากรังสีอาทิตย์ การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ของโลกจึงมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น     

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูงคือประมาณ 1,800  
kWh/m2.year [2] และในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 -2573 (PDP 2010)  ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ภายใน
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ปี พ.ศ.2565  ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น 
โดยเมื่อสิ้นปี 2556 ประเทศไทยติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไปแล้วประมาณ 1000  MW ส่วนหนึ่งได้รับ
การส่งเสริมจากกระทรวงพลังงานโดยการให้แรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ
เซลล์แสงอาทิตย์ขนานเล็กมาก (VSPP) คือ รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานจะเพิ่มราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่
ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจากราคาค่าไฟฟ้าปกติท าให้การลงทุนผลิตไฟฟ้าจากระบบเซลล์
แสงอาทิตย์คุ้มทุนมากขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์จ าต้องใช้ร่วมกับระบบสะสมพลังงานเพื่อที่จะสามารถใช้งาน
ในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ พลังงานไฮโดรเจน เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจในการน ามาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงในอนาคต ไฮโดรเจนมีอยู่มากมายบนโลกแต่อยู่ในรูปของสารประกอบ
ดังนั้นจึงต้องหาวิธีเพื่อแยกไฮโดรเจนมาเพื่อใช้งาน  วิธีการผลิตไฮโดรเจนนั้นมีอยู่หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายที่สุดได้แก่
วิธีการอิเลคทรอไลท์ซิสซึ่งเป็นกระบวนการแยกไฮโดรเจนจากน้ าด้วยไฟฟ้า แต่ปัญหาของวิธีการนี้คือความคุ้มค่า
ทางด้านเศรษฐศาสตร์  ทางออกทางหนึ่งคือ การใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฮโดรเจนโดยเฉพาะพลังงานที่เหลือ
จากระบบผลิตพลังงานด้วยพลังงานทดแทน ดังนั้นในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัย จึงพัฒนาการผลิตไฮโดรเจนด้วย
พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสงซึ่งเป็นการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาปริมาณแก๊สไฮโดรเจนที่ผลิตได้ ด้วยกระบวนการแยกน้ าด้วยกระแสไฟฟ้าจาก    เซลล์

แสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนแสง 
2.   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
2.วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจ ัย  การผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบรวมแสงนั ้นคณะผู ้ว ิจ ัย 
คณะผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. การหาสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  
วิธีการทดสอบ 

- ติดตั้งเซลล์อ้างอิงร่วมกับแผ่นสะท้อนแสงที่ท ามุมกับเซลล์อ้างอิงเท่ากับ 15 องศา (R15)  
45 องศา (R45) และ 90 องศา (R90)  

- ท าการต่อเซลล์อ้างอิงเข้ากับเคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ โดยเคร่ืองบันทึกข้อมูลอัตโนมัติจะท า
การบันทึกค่าทุกๆ 1 นาที โดยท าการทดสอบ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการเก็บข้อมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 7:00 น. – 18:00 น.  

2. การผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็คทรอไลท์ซิส  
- ติดตั้งเคร่ืองมือเข้ากับระบบอิเล็คทรอไลเซอร์ 
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- เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ( KOH ) เข้มข้น  0.5 mol/l ลงใน ท่อเติมสารละลาย
อิเลคทรอไลท์  

- เปิดวาล์วด้านบนของท่อแยกก๊าซทั้งสองท่อ เพื่อให้สารละลายอิเล็กโทรไลท์ไหลเข้าไปแทนที่
อากาศภายในท่อจนเต็มทั้งสองท่อ  และปิดวาล์วเพื่อไม่ให้สารละลายไหลออก 

- เปิดเคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า 0.5 A ไปที่ขั้วอิเล็กโทรดทั้งสองข้าง บันทึก
ผลการทดสอบ 

- ท าซ้ าข้อ 3 โดยปรับกระแสไฟฟ้าเป็น 1  A, 5 A,  10 A,  … 20 A ตามล าดับ บันทึกผลการ
ทดสอบ 

- ท าซ้ าข้อ 2 ถึง 5 โดยเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์         (KOH) 
เป็น  0.5 1.0 2.0 และ 3.0 mol/l ตามล าดับ บันทึกผลการทดสอบ 

- น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาปริมาณก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตได้เทียบกับปริมาณไฟฟ้าที่ใช้     

3. การผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  
- เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้เป็นแหล่งก าเนิดไฟฟ้าส าหรับกระบวนการแยกน้ าด้วยไฟฟ้านั้นใช้เซลล์

แสงอาทิตย์ชนิดผลึก โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 50 วัตต์ จ านวน 3 แผง ต่อแบบขนาน 
- ระบบอิเล็คทรอไลเซอร์ที่ และท่อแยก ท่อแยกก๊าซ จ านวน 2 ท่อ ได้แก่ท่อแยกก๊าซไฮโดรเจน 

และออกซิเจน นอกจากนี้ประกอบด้วยปั๊มน้ าขนาดเล็กท าหน้าที่กวนสารละลายให้มีความ
เข้มข้นมีสม่ าเสมอกันในระบบอิเลคทรอไลเซอร์ 

- การตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลส าหรับโครงการประกอบด้วย ค่ารังสีอาทิตย์ อุณหภูมิแวดล้อม 
อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า ปริมาตรไฮโดรเจน 
และปริมาตรออกซิเจน 

 
3.ผลการวิจัย 

ผลการทดสอบการผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนแสงคณะผู้วิจัยได้
แบ่งผลการทดสอบออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  
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1. การหาสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  
2. การทดสอบผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็คทรอไลท์ซิส  
3. การทดสอบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  

 
ผลการทดสอบส่วนท่ี 1  การหาสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งแผ่น
สะท้อนแสง   

จากการทดสอบการหาสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง 
แสดงดังรูปที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้นจากากาติดต้ังแผ่นสะท้อนแสงที่มุม
เอียงต่างๆ กับมุมโพไฟล์ (Profile Angle) ต่างๆ กัน 

 
จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าการติดตั้งแผ่นสะท้อนท ามุมเอียง 15 องศาจากพื้นราบ เมื่อมุมของดวง

อาทิตย์ที่กระท าต่อระนาบ (Profile Angle) เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าของสัดส่วนประมาณรังสีอาทิตย์ (Ratio) 
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งแผ่นสะท้อนท ามุมเอียง 60 และ 90 องศา จะพบว่า 
เมื่อมุมของดวงอาทิตย์ที่กระท าต่อระนาบ (Profile Angle) เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าของสัดส่วนประมาณรังสี
อาทิตย์ (Ratio) จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่การติดตั้งแผ่นสะท้อนที่ 60 องศานั้น จะ
ให้ผลค่าสัดส่วนสัดส่วนประมาณรังสีอาทิตย์ (Ratio) ดีที่สุด ดังนั้นในการติดตั้ง แผ่นสะท้อนแสงส าหรับ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการทดสอบส่วนที่ 3 จะท าการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงท ามุมเอียงเท่ากับ 60 องศา 
 
ผลการทดสอบส่วนท่ี 2  การทดสอบผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็คทรอไลท์ซิส  



วารสารการจัดการความรู้  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
Faculty  of  Sciences  Nakhon  Sawan Rajabhat  University  Knowledge  Management  Journal 

วารสารรายปี ฉบับที่ 7 พุทธศักราช 2557 48 
 

ผลการทดสอบอัตราการเกิดก๊าซไฮโดรเจนที่ที่ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ และกระแสไฟฟ้าต่างๆ กัน สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากระแสไฟฟ้า กับอัตราเฉลี่ย
การเกิดก๊าซไฮโดรเจน ที่ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่างๆ กัน ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 ความความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับอัตราการเกิดก๊าซไฮโดรเจน  
    ที่ความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่างๆ กัน 

 
จะเห็นได้ว่าว่าอัตราการเกิดก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า และถ้าควบคุม

กระแสไฟฟ้าให้คงที่แล้วเปลี่ยนค่าความเข้มข้นจาก 0.5  mol/l ถึง 3.0 mol/l ตามล าดับ พบว่าอัตราการเกิด
ก๊าซไฮโดรเจนมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย และน าข้อมูลที่ได้ในแต่ละความเข้มข้นมาหาความสัมพันธ์แบบเชิง
เส้นได้ของกระแสไฟฟ้า และอัตราการเกิดก๊าซได้ดังนี ้

 
 
 

ความเข้มข้น (mol/l) ก๊าซไฮโดรเจน 
0.5 H2 = 8.30 I - 0.85 
1.0 H2 = 8.50 I -  0.56 
2.0 H2 = 8.48 I – 0.52 
3.0 H = 7.95 I – 0.12 

 
ผลการทดสอบส่วนท่ี 3  การทดสอบผลิตไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  
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ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงอาทิตย์กับกระไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

จากผลการทดสอบของเดือนสิงหาคมพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าที่แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ผลิตได้แปรผันตรงกับค่ารังสีแสงอาทิตย์แสดงดังรูปที่ 3 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารังสีอาทิตย์กับกระแสไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรการเกิดไฮโดรเจนกับกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรของก๊าซไฮโดรเจนกับกระแสไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้ แสดง

ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ความความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับปริมาตรการเกิดก๊าซไฮโดรเจน 

 
จากรูปที่ 2 พบว่าปริมาตรการเกิดก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า โดยพบว่าปริมาตร

เกิดของไฮโดรเจนนั้นสามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ Y = 8.4723x - 0.4345เมื่อ Y คือปริมาตรการ
เกิดไฮโดรเจน และ X คือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอิเล็คทรอไลเซอร์ จากสมการพบว่าหากจ่ายกระแสไฟฟ้า 
1 A ให้อิเล็คทรอไลเซอร์ จะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ประมาณ 8.04 ml/min  
 
4.สรุปผลการทดสอบ 

การศึกษาวิจัยการผลิตไฮโดรเจนด้วยระบบเซลล์แสงอาทิตย์นั้นคณะผู้วิจัยได้แบ่งการทดสอบ
ออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การหาสัดส่วนการเพิ ่มขึ ้นของพลังงานแสงอาทิตย์ที ่เพิ ่มขึ ้นจากการติดตั ้งแผ่น
สะท้อนแสง การทดสอบผลิตไฮโดรเจนด้วยกระบวนการอิเล็คทรอไลท์ซิส  และการทดสอบผลิต
ไฮโดรเจนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง  

 จากผลการทดสอบส่วนที่ 1 พบว่า การติดตั้งแผ่นสะท้อนท ามุมเอียง 15 องศาจากพื้นราบ เมื่อมุม
ของดวงอาทิตย์ที่กระท าต่อระนาบ (Profile Angle) เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าของสัดส่วนประมาณรังสีอาทิตย์ 
(Ratio) เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งแผ่นสะท้อนท ามุมเอียง 60 และ 90 องศา 
จะพบว่า เมื่อมุมของดวงอาทิตย์ที่กระท าต่อระนาบ (Profile Angle) เปลี่ยนแปลงไปจะมีค่าของสัดส่วน
ประมาณรังสีอาทิตย์ (Ratio) จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่การติดตั้งแผ่นสะท้อนที่ 60 
องศานั้น จะให้ผลค่าสัดส่วนสัดส่วนประมาณรังสีอาทิตย์ (Ratio) ดีที่สุด ดังนั้นในการติดตั้ง แผ่นสะท้อน
แสงส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในการทดสอบส่วนที่ 3 จะท าการติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงท ามุมเอียงเท่ากับ 
60 องศา  

จากผลการทดสอบส่วนที่ 2 พบว่า อัตราการเกิดก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า และ
ถ้าควบคุมกระแสไฟฟ้าให้คงที่แล้วเปลี่ยนค่าความเข้มข้นจาก 0.5 mol/l ถึง 3.0 mol/l ตามล าดับ พบว่าอัตรา
การเกิดก๊าซไฮโดรเจนมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย  

และผลการทดสอบส่วนสุดท้ายพบว่าปริมาตรการเกิดก๊าซไฮโดรเจนแปรผันตรงกับค่ากระแสไฟฟ้า 
โดยพบว่าปริมาตรเกิดของไฮโดรเจนนั้นสามารถเขียนเป็นสมการเชิงเส้นได้ดังนี้ Y = 8.4723x - 0.4345 เมื่อ Y 
คือปริมาตรการเกิดไฮโดรเจน และ X คือกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กับอิเล็คทรอไลเซอร์ จากสมการพบว่าหากจ่าย
กระแสไฟฟ้า 1 A ให้อิเล็คทรอไลเซอร์ จะสามารถผลิตไฮโดรเจนได้ประมาณ 8.04 ml/min ประสิทธิภาพเฉลี่ย
ของอิเล็คทรอไลเซอร์และประสิทธิภาพของระบบผลิตไฮโดรเจนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10 และ ร้อยละ 1.2 ตามล าดับ ที่ความเข้มแสงอาทิตย์ตั้งแต่ 150 W/m2 เป็นต้นไป 
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5.ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการพัฒนาระบบเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์เพื่อให้การสะท้อนแสงมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
2. ควรมีการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เห็นความคุ้มค่าต่อการลงทุนของระบบ 
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การศึกษาผลของการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาด 
ของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

 

วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

บทคัดย่อ 
 
 โครงการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยท าการศึกษาผลของการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่น โดยจะน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับองค์
ความรู้ และทักษะผู้ประกอบการทางด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด
ชัยนาท จ านวน 100 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ และได้รับการตอบกลับ จ านวน 87 ฉบับ คิดเป็นร้อย
ละ 87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์การกระจาย และตรวจหาคุณภาพ
เคร่ืองมือโดยหาค่าอ านาจจ าแนกของเคร่ืองมือและค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ ใช้ระยะเวลา
ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม 90 วัน  
 ผลการวิจัยพบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 74.7  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.6 ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.1 ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มธุรกิจในวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าอุปโภคมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 81.6   โดยมีจ านวน 
การจ้างงานในสถานประกอบการ ในช่วงจ านวน 0-30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9  นอกจากนี้ส่วนใหญ่รูปแบบ
การบริหารธุรกิจเป็นแบบครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 87.4 และระยะในการเปิดกิจการด าเนินธุรกิจในระยะ 1-
2 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 โดยด าเนินธุรกิจ e-Commerce โดยใช้เว็บไซต์ (Website) ในการท าการซื้อ
ขายและแลกเปลี่ยนข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 49.4  ซึ่งส่วนมากจะมีวิธีการสั่งจอง/สั่งซื้อสินค้าเป็นระบบอีเมล์ 
คิดเป็นร้อยละ 39.1 โดยมีความนิยมเลือกรูปแบบการช าระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร  และรูปแบบ
การจัดส่งสินค้าที่เลือกใช้มากที่สุด คือ การส่งทางไปรษณีย์ และส าหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคล
ธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 82.8  ระดับการศึกษาของลูกค้าจบการศึกษา
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ระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77 และลูกค้าส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการช าระเงินโดยโอนผ่าน
บัญชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 94.3 รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ คิดเป็นร้อย
ละ 79.3 ซึ่งผู้วิจัยได้น าคะแนนที่ถอดจากความคิดเห็นน ามาหาความสัมพันธ์แล้วพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความคิดเห็นด้วยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการ
ตัดสินใจเลือกใช้ e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก 

 

บทน า 
 ปัจจุบันการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเร่ิม  
มีการให้ความส าคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการด าเนินธุรกิจ  อันเป็นการส่งเสริมการตลาด ที่
กล่าวกันโดยทั่วไปว่า “e-Commerce” หรือ “การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์”  ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่
ก าลังเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในด้านการสร้างช่องทางการตลาดจากเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไม่
ต้ อ ง ใช้ เงิ น ล งทุ น สู ง  แ ต่ ส าม ารถ ป ระช าสั ม พั น ธ์ ธุ รกิ จ  ไม่ ว่ าจ ะ เป็ น สิ น ค้ า  ห รื อบ ริก าร  
ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการจ าหน่ายสินค้าโดยไม่จ าเป็นต้องมีหน้าร้านที่ตั้งอยู่ใน
ท าเลที่ดี ราคาแพง  แต่การสร้างตลาดในรูปแบบ  e-Commerce นั้น ยังช่วยท าให้มีลูกค้าจ านวนมากจาก
หลากหลายสถานที่ทั่วโลกอีกด้วย 

แต่เน่ืองจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกิดขึ้นตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องนั้น ยังจ าเป็นต้องได้รับ
การส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้  รวมทั้งสร้างและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และ
บุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน  รวมถึงการส่งเสริมเพื่อยกระดับองค์ความรู้ และ
ทักษะผู้ประกอบการทางด้านการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเล็งเห็น
ความส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจรูปแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงมีแนวคิดในการด าเนินการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น อัน
จะน าไปสู่การส่งเสริมธุรกิจให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่น 

2. เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์  บริการ และบุคลากรที่สอดคล้องกับ  
ความต้องการของวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

3. เพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ และทักษะผู้ประกอบการทางด้านการตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
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ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีจ านวน  3 จังหวัด ดังนี้วิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์, วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี, วิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท  

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดชัยนาท  
ที่ท าธุรกิจในรูปแบบ e-Commerce เท่านั้น  

 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

แหล่งข้อมูลที่รวบรวมเพื่อการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บแบบสอบถามจากตัวอย่าง จ านวน 87 ชุด 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารและบทความที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้ข้อมูล

พื้นฐานของการท าธุรกิจในรูปแบบ  e-Commerce  โดยสืบค้นจากเอกสารการวิจัย  และสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาท าธุรกิจในรูปแบบ e-Commerce เพื่อเปน็แนวทาง

ในการสร้างแบบสอบถาม 
2. ห าข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย ว กั บ ก ารท าธุ ร กิ จ ใน รูป แบ บ  e-Commerce โด ยส อบ ถ าม 

จากผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจบนเว็บไซต์ 
3. น าข้อมูลที่ได้มาก าหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย 
4. สร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แล้วเสนอให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมของประเด็นหัวข้อย่อยส านวนภาษา การใช้ถ้อยค า  รอบที่ 1 และน าแบบสอบถามไปปรับปรุง
แก้ไข  

5. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปท าการเก็บข้อมูลจ านวน 5 ชุด (Pilot Survey) จากผู้ประกอบการที่
ท าธุรกิจบนเว็บไซต์  

6. ปรับปรุงแบบสอบถามให้ตรงตามจุดประสงค์แล้วน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินด้วย
คะแนน 3 ระดับ คือ 1 = สอดคล้อง  0 = ไม่แน่ใจ -1 = ไม่สอดคล้อง น าคะแนนแต่ละท่านมารวมกันและ
ค านวณหาความสอดคล้อง ระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับค าถามแต่ละข้อที่สร้างขึ้น โดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item Objective Congruence Index : IOC) รอบที่ 2 
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7. ปรับปรุงแบบสอบถามให้ตรงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูล 
100 ชุด 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  เพื่อใช้ศึกษาคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามประเภทสอบรายการ
(Checklist) และเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวทางของ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์ให้คะแนนตามระดับความส าคัญ 5 ระดับ ดังนี ้

5  หมายถึง มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
4  หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
3  หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง 
2  หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย 
1  หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

 
ลักษณะเครื่องมือ 

         เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
         ตอนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทางธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ประเภทธุรกิจ ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการด าเนินธุรกิจ จ านวนการจ้างงาน ระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจ  กลุ่มลูกค้า รูปแบบการช าระเงิน และรูปแบบการส่งสินค้า 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อตัดสินใจ
เลือกใช้  e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิ จชุมชนในท้องถิ่นของผู้ตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ าม   ต าม ม าต ร าส่ ว น ป ร ะ ม าณ ค่ า  5 ร ะ ดั บ  คื อ  1-5 (Rating Scale) คื อ  ร ะ ดั บ 
ความต้องการมากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด จ านวน 56 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค าถาม 
7 ประเด็น  ได้แก่ 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ e-Commerce ส าหรับธุรกิจ   
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไก e-Commerce    
3. การให้ความส าคัญของลูกค้าในการท าธุรกรรมบนระบบ e-Commerce   
4. การให้ความส าคัญกับระบบสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ e-Commerce ภายในองค์กร   
5. อุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ e-Commerce   
6. สิ่งที่ต้องการให้ภาครัฐ ฯ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ e-Commerce 
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7. ความพึงพอใจในการท าธุรกิจ e-Commerce 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1)   ผู้วิจัยขอความร่วมมือจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัด

ชัยนาท ที่ท าธุรกิจในรูปแบบ e-Commerce กรอกแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 แบบ คือ  
- การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 35 ราย และเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 

ซึ่งใช้เวลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 60 วัน 
- การส่งแบบสอบถามทาง e- Mail  จ านวน 35 ราย และขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามน าส่ง

แบบสอบถามคืนทาง e- Mail ซึ่งใช้เวลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถาม จ านวน 60 วัน 
- การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ จ านวน 30 ราย และขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามน าส่ง

แบบสอบถามคืนทางทางไปรษณีย์ ซึ่งใช้เวลาเก็บและรวบรวมแบบสอบถามจ านวน 90 วัน 
2)   รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลและด าเนินการ  

ตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
         ตอน ท่ี  1   ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สถ านภ าพ และข้ อมู ลท างธุ รกิ จของ ผู้ ต อบ แบบสอบถาม  
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อตัดสินใจเลือกใช้  
e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สัมประสิทธิ์การ
กระจาย และตรวจหาคุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าอ านาจจ าแนกของเคร่ืองมือและค่าสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นของเคร่ืองมือ   

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. น าแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 87 ชุดมาลงรหัสโดยให้คะแนนน้ าหนักดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
3 หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย 
1 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
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2. น าคะแนนเฉลี่ยรายข้อและรายด้าน เทยีบเกณฑ์โดยก าหนดเป็นช่วงคะแนนได้ดังน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีระดับความส าคัญมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีระดับความส าคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีระดับความส าคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีระดับความส าคัญน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.49 มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด 

3. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการเชิงสถิติโดยใช้วิธีการประมวลผลด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel แล้วน ามาศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย 

1.  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 87 คน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
1.1 กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ เป็น เจ้าของธุรกิจ  คิด เป็น ร้อยละ 74.7  อายุระหว่าง  

31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.6 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 51.7  ระดับการศึกษาปริญญาตรี มาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 70.1 ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจในวิสาหกิจชุมชนประเภทสินค้าอุปโภคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
81.6  โดยมีจ านวนการจ้างงานในสถานประกอบการ ในช่วงจ านวน 0-30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9  
นอกจากนี้ส่วนใหญ่รูปแบบการบริหารธุรกิจเป็นแบบครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 87.4 และระยะในการเปิด
กิจการด าเนินธุรกิจในระยะ 1-2 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.9 

1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจ e-Commerce โดยใช้เว็บไซต์ (Website) ในการท า
การซื้อขายและแลกเปลี่ยนข้อมูล คิดเป็นร้อยละ 49.4  ซึ่งส่วนมากจะมีวิธีการสั่งจอง/สั่งซื้อสินค้าเป็นระบบ
อีเมล์ คิดเป็นร้อยละ 39.1 โดยมีความนิยมเลือกรูปแบบการช าระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ  1 0 0  ร ว ม ถึ ง รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ที่ เ ลื อ ก ใ ช้ ม า ก ที่ สุ ด  คื อ  ก า ร ส่ ง  
ทางไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 100 

1.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นบุคคลธรรมดา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26 -35 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 82.8  ระดับการศึกษาของลูกค้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77 และลูกค้า
ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการช าระเงินโดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 94.3 รวมถึงลูกค้าส่วนใหญ่
เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ คิดเป็นร้อยละ 79.3 

2.  ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 87 คน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
2.1 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้   

e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นวัตถุประสงค์  
ในการใช้ e-Commerce ส าหรับธุรกิจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.96, S.D = .578) เมื่อวิเคราะห์เป็นราย
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ข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 6 เกี่ยวกับการช าระค่าสินค้า ที่มี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้  
e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย ว กั บ ก ล ไ ก  e-Commerce โ ด ย ร ว ม อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก  (  X = 3 . 9 4 , S.D = .6 1 4 )  
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ  

2.3 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้   
e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นการให้ความส าคัญ
ของลูกค้าในการท าธุรกรรมบนระบบ e-Commerce โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D = .479) เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2 และข้อ 4 
เกี่ยวกับความถี่โดยเฉลี่ยในการปรับปรุงเว็บไซต์ของท่าน และการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ ที่มีความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง 

2.4 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้  
e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นการให้ความส าคัญ
กับระบบสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ e-Commerce  ภายในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72, S.D 
= .601) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4 และ
ข้อ 7 เกี่ยวกับบริการชุมชนออนไลน์ เช่น ห้องสนทนา (chat room) และระบบจัดการเนื้อหาข้อมูล (Content 
Management) ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

2.5 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้  
e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นอุปสรรค์  
ต่อการด าเนินธุรกิจ e-Commerce โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.98, S.D = .463) เมื่อวิเคราะห์เป็น
รายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลางทุกข้อ  

2.6 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้   
e - Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น ประเด็นสิ่งที่ต้องการให้
ภาครัฐ ฯ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ e - Commerce โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D = .644) เมื่อ
วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากทุกข้อ  

2.7 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในการให้ความส าคัญต่อประเด็นการตัดสินใจเลือกใช้   
e - Commerce ใน การส่ ง เส ริม ก ารตล าดของผลิ ตภัณ ฑ์ วิ ส าห กิ จชุ ม ชน ในท้ อ งถิ่ น  ป ระ เด็ น  
ความพึงพอใจในการท าธุรกิจ e-Commerce โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.01, S.D = .343) เมื่อวิเคราะห์
เป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับมากเกือบทุกข้อ ยกเว้นข้อ 4 เกี่ยวกับงบประมาณ
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ท า ง ด้ า น ก า ร ใ ช้  e-Commerce เป รี ย บ เที ย บ กั บ จ า น ว น งบ ป ร ะ ม าณ ทั้ ง ห ม ด ข อ ง ธุ ร กิ จ  
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาผลของการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นได้ผลการวิจัยดังนี้ 

3.1  ได้แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาผลของการใช ้ e-Commerce ในการส ่ง เสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ ่น โดยจะน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม 
การสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชนใน
ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการยกระดับองค์ความรู้ และทักษะผู้ประกอบการทางด้านการตลาด
ส าหรับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

3.2  คุณภาพแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถาม พบว่า 
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น 0.964 แสดงว่า แบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นระดับสูง 

3.3  สรุปภาพรวมของของแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยใช้เกณฑ์ค่าคะแนน 5 ระดับ จ านวน 56 
ข้อ จากค่าสถิติพื้นฐานของแบบสอบถาม  ผลปรากฏว่ามีคะแนนเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.01 ความเบี่ยงเบน
ม า ต ร ฐ า น  (S.D.) เท่ า กั บ  0 .7 5  แ ล ะ สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ก ร ะ จ า ย  (C.V.) เท่ า กั บ  1 8 .72  
แสดงว่าก ารน า  e-Commerce ไปใช ้ในก ารส ่ง เส ร ิม ก ารตล าดของผล ิตภ ัณฑ ์ว ิส าหก ิจช ุมชน  
ในท้องถิ่นนั้น อยู่ในระดับมาก ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสอบถามมีความสอดคล้องกันและมีการกระจายของ
ข้อมูลมาก 
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งานว ิจัยน ี้สนใจศกึษาพฤติกรรมการเปลี่ยนส ีของพอลิไดอะเซตทิลีนเวสสเค ิลในระบบฟิล  มบางด  วยเทคน ิค 
ยูว ี ว ิสิเบ ิล สเปกโตรสโกปี ซึ  งพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิลนี  ทาการเตร ียมจาก 10,12 เพนตะโคสะไดอิโนอิกแอส ิด 
ทาการศกึษาในระบบฟ ิล มโดยเตร ียมฟลิ  มแบบ dropcast จากสารละลายพอล ิไดอะเซตท ิล ีนที  ผ  านการพอล ิเมอร  
ไรเซชันแล  ว พบว  าฟลิ  มที  เตร ียมได  เก ิดการเปลี  ยนส ีเป  นส ีม  วงแดงที  อ  ณหภูม ิห  อง จ ึงทาการเตร ียมจากสารละลาย 
พอลิไดอะเซตท ิล ีนที  ย ังไม  ผ  านการพอล ิเมอร  ไรเซช ันโดยทาการหยดลงบนแผ  นกระจกสไลด  แล  วทาการฉายแ สงย ูว ี 
3 นาท ีได  ฟ ิล  มส ีน  าเง ินเข  ม ทดสอบการเปลี  ยนส ีเมื  อทาการกระต   นด  วยอ  ณหภ ูม ิพบว  า สามารถเปลี  ยนส ีได  ท่ี 
อ ณหภ ูมิ 100 องศาเซลเซ ียส ซึ  งส ูงกว  าในระบบสารละลายที  เปลี  ยนส ีอ ณหภ ูมิ 60 องศาเซลเซ ียส นอกจากนั  นย ัง 
ทาการเตร ียมฟลิ  มบางที  ข ึ นร ูปด  วยพอล ิไวน ิลแอลกอฮอลล  ท่ี 6 อัตราส  วนค ือ PCDA: PVA ร  อยละ 5 โดยมวลต  อ 
ปร ิมาตร ในอัตราส  วน 1:1, 1:2, 2:1 และ PCDA: PVA ร  อยละ 10 โดยมวลต  อปร ิมาตร ในอัตราส  วน 1:1, 1:2, 
2:1 พบว  าอัตราส  วน PCDA: PVA ร  อยละ 5 โดยมวลต  อปร ิมาตรที  อัตราส  วน 1:2 และ PCDA: PVA ร  อยละ 10 
โดยมวลต  อปร ิมาตรที  อัตราส  วน  1:2 เมื  อข ึ นร ูปแล  วไม  สามารถเก ิดพอล ิเมอร  ไรเซช ันด  วยแสงย ูวีได  สาหร ับอ ีก 4 
อ ัตราส  วนที่เหล ือเกิดเป็นพอลิไดอะเซตทิลีนส ีน าเง ินเข  มเมื  อทาการฉายแสง 3 นาที สาหร ับสมบ ัต ิการเปลี  ยนส ีเมื  อ 
ทาการกระต   นด  วยอ ณหภ ูม ิพบว  า ฟิล  ม PCDA:PVA ร  อยละ 5 โดยมวลต  อปร ิมาตร อัตราส  วน 1:1 และ 2:1 พบ 
การเปลี่ยนสีที่ 80 และ 110 องศาเซลเซ ียส ส  วน PCDA:PVA ร  อยละ 10 โดยมวลต  อปร ิมาตร เปลี  ยนส ีที ่70 และ 
80 องศาเซลเซียส ตามลาดับ 

 

คาสาคึ ญ: พอล ไดอะเซตท ลีนเวสส เคึ ล พฤต กรรมการเปลี่ยนสี พอล เมอรไ์รเซชึ น 
 

 

Abstract 
 

This research investigates color transition behavior of polydiacetylene vesicle in thin 
film. We utilize uv/vis absorption spectroscopy to investigate the color switching properties of 
PDA vesicles. The self-assembly vesicles are fabricated by using 10,12-pentacosadyinoic acid 
(PCDA). The PCDA in thin film are prepared by dropcast of polymerized PCDA solution. The 
dropcasted PCDA film exhibits purple-red color at room temperature. The thin film of self- 
assembly  PCDA  vesicles  UV  irradiated  for  3  minute  exhibits  blue  color.  The  transition 
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temperature of  self-assembly PDA vesicles thin film is 100oC whereas PCDA vesicles in solution 

is 60oC.  In addition, the PCDA thin films are fabricated by mixing PCDA and polyvinyl alcohol 
(PVA). The concentration and mole ratio of PVA are varied (PCDA: PVA 5%w/v, 1:1, 1:2, 2:1 and 
PCDA: PVA 10%w/v, 1:1, 1:2, 2:1) in the frabrication process prior to polymerization. The PCDA: 5 
PVA %w/v of 1:2 mole ratio and the PCDA: 10 PVA %w/v of 1:2 mole ratio cannot be induced 
polymerization by UV irradiation. However, the others mole ratio exhibit blue film upon 3 
minute UV irradiation. For heating, the temperature required for inducing color transition of 

PCDA:PVA 5% w/v film with ratios of PCDA:PVA, 1:1 and 2:1 are about 80oC and 110oC whereas 

PCDA:PVA 10% w/v are 70oC and 80oC respectively. 
 

Keywords: Polydiacetylene vesicles, color switching, polymerization 
 

 

1. บทนา 
ในป ัจจ  บ ันอ  ปกรณ  ที  ใช เป  นเซ  นเซอร  สาหร ับในการตรวจว ัดสิ  งที  สนใจน ับว าเป  นเทคโนโลย ีที  กาล ังได  ร ับ 

การพ ัฒนาอย  างต  อเนื  อง โดยอ  ปกรณ  เซ  นเซอร  ที  พบทั  วไปอาจจะม ีการแปลผลในหลายร ูปแบบ เช  น ในร ูปของ 
สัญญาณไฟฟ  าหรือสัญญาณเสียง เป็นต น แต อ  ปกรณ  เซ  นเซอร  อีกร ูปแบบหนึ  งที  ม ีความน  าสนใจก  ค ือการแสดงผลที่ 
สามารถส ังเกตจากการเปลี  ยนส ีได  ในขณะที  ทาการตรวจว ัดโดยอาศ ัยปฏิก ิร ิยาทางเคมี สาหร ับสารเคม ีที  สามารถ 
นามาเตรียมเป็นอ ปกรณ เซ นเซอร โดยอาศ ัยการเปลี  ยนส ีได  ในที  นี  จะเป  นสารในกล   มของไดอะเซทต ิล ีน ซึ  งจะเตร ียม 
ให อยู ในรูปของพอลิไดอะเซทติลีนเวสส ิเคิล 

พอล ิไดอะเซทต ิล ีนเวสส ิเค ิลค ืออน  ภาคทรงกลมขนาดระด ับนาโนเมตรซึ  งประกอบข ึ นจาก 10,12 เพนตะ 
โคสะไดอ ิโนอิกแอสิดโมโนเมอร  ดังแสดงโครงสร  างในร ูปที่ 1 เมื  ออยู  ในต ัวทาละลายที  ม ีขั  ว เช  น น  า จะจ ัดเร ียงต ัวมี 
ล ักษณะเป  นทรงกลมสองช ั  น และเมื  อทาการฉายแสงย ูว ีเพ ื  อให  เก ิดการพอล ิเมอร  ไรเซชัน ทาให  ได  คอนจ ูเกตพอลิ 
เมอร ซึ่งมีพ ันธะคู สลับกับพ ันธะสาม ด  วยเหต  นี  ทาให  สารด ูดกล ืนแสงที  ม ีพล ังงานต  าในช  วงตามองเห  น สารจ ึงม ีส ีน  า 
เง ิน พอล ิไดอะเซทต ิล ีนเวสส ิเค ิลม ีสมบ ัต ิที  น  าสนใจค ือ สามารถเปลี  ยนส ีได  จากน  าเงิ นเป  นแดงที  ส ังเกตได  ด  วยตา 
เปล  าอย างช ัดเจนเมื่อระบบถูกรบกวนด วยตัวกระต  นจากภายนอก เช  น การเปลี  ยนแปลงอ ณหภ ูมิ การเต ิมสารพวก 
แอลกอฮอล  หร ือการเปลี  ยนแปลงความเป  น กรด -เบส    จากสมบ ัต ิด ังกล  าวนั  นจ ึงได  ร ับความสนใจที  จะนาไป 
ประย  กต  ใช  เป  นเซนเซอร  ในการตรวจว ัดสารที  สนใจ เช  น การประย  กต  ใช  เกี  ยวก ับไบโอเซนเซอร  เทอร  โมเซนเซอร  
และเคโมเซนเซอร  เป็นต น 

การศ ึกษาเกี่ยวกับพอลิไดอะเซทติลีนเวสส ิเคิลในป ัจจ  บ ันส  วนใหญ  ม ักเตร ียมในร ูปแบบของสารละลาย แต  
ข  อเส ียพอล ิไดอะเซทต ิล ีนเวสส ิเค ิลในระบบสารละลายค ือไม  ม ีความเสถ ียรเน ื องจากม ีก ารจ ัดเร ียงต ัวที  ไม  เป  น 
ระเบ ียบ เมื  อเวลาผ  านไปสามารถเปล ี ยนจากส ีน  าเง ินเป  นส ีแดงได  โดยไม  ต  องเต ิมต ัวกระต   นจากภายนอก ด ังนั  นใน 
งานว ิจัยน ี้จึงทาการเตรียมพอลิไดอะเซตท ิล ีนเวสซ ิเค ิลในระบบฟิล  มบางเพ ื  อศ ึกษาพฤต ิกรรมการเปลี  ยนส ีของพอลิ 
ไดอะเซตท ิล ีนเวสซ ิเค ิลเมื  อม ีการจ ัดเร ียงต ัวในระบบที  เป  นระเบ ียบมากยิ  งข ึ น เพ ื  อนาไปประย  กต  ใช เป  นอ  ปกรณ  
เซนต  เซอร  ต  างๆ การเตร ียมในระบบฟิล  มจะทาให  พอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสซ ิเค ิลสามารถใช ในงานที  จาเพาะเจาะจง 
มากกว าในระบบสารละลายจ ึงสามารถนาไปประย  กต  เป  นเป  นอ ปกรณ  สาหร ับวเิคราะห  ค  ณภาพการขน ส  งยาหร ือ 
อ  ปกรณ ท ี่ต องควบค มอ  ณหภ ูม ิเป็นต น 



 

  

 

 
 

ร ูปท ู ่1 โครงสรู  างของ 10,12 เพนตะโคสะไดอ ูโนอ ูกแอส ูดโมโนเมอร ู (Dong, J. A. et al., 2008) 
 
 

2. ว ธึีการว จึ ย 
2.1  การศึ กษาพฤตึ กรรมการเปลีึ่ยนสึีของพอลึ ไดอะเซตทึ ลึีนเวสสึ เคึ ลในระบบสารละลายเมึ ึ่อทาการกระตุึ น 
ด วยอึุณหภูม  

เตร ียมสารละลายพอล ิไดอะเซตท ิล ีนแอสเซมบ ีจาก 10,12-เพนตะโคสะไดอ ิโนอ ิกแอส ิดโมโนเมอร  
(PCDA) ให อยู ในรูปของสารละลายที  ม ีความเข  มข  น 0.5 mM ปร ิมาตร 10 ml เตร ียมโดยนา PCDA มาละลายใน 
คลอโรฟอร  มแล  วกระต   นให  เก ิดการละลายด  วยเครื  องสั  นเหน ือเส ียง( Sonicate) เป  นเวลา  5  นาที กรองด  วยแผ  น 
กรองไนลอนที  ม ีขนาดร ูพร  น 0.45 ไมครอน จากนั  นทาการระเหยคลอโรฟอร  มจนกระทั  งคลอโรฟอร  มหมดไป แล  ว 
เต ิมน  าปราศจากไอออนปร ิมาตร 10 ml    แล  วนาไปกระต   นให  เก ิดการละลายด  วยเคร ื องสั  นเหน ือเส ียงที  ควบค  ม 
อ ณหภูม ิให  อยู  ในช  วงอ ณหภูม ิประมาณ 80-85  oC เป  นเวลาประมาณ 2  ช ั  วโมง  จะได  สารที  ม ีล ักษณะส ีขาวข   น 
เก บไว  ทีอ่  ณหภ ูมิ 4 oC เป็นเวลา 1 คืน เมือ่ครบเวลานาสารละลายมาตั้งไว  ที่อ  ณหภ ูมิห องก  อนนาไปทาการพอล ิเมอ 
ไรเซช ันด วยการฉายยูว ี ที่ความยาวคลื  น 254 nm เป  นเวลา 5 นาที จะได  สารละลายพอล ิไดอะเซตท ิล ีนแอสเซมบี 
P(PCDA) ที่มีสีน าเงินเข ม จากนั้นทาการศกึษาสมบัติการเปล ี่ยนส ีของพอลิไดอะเซตทิลีนล ีนเวสส ิเค ิลโดยใช  เครื  องยู 
ว ี-วสิ ิเบ ิลสเปกโตรสโกป ีที  ม ีช องใส  สารต ัวอย  างที  สามารถควบค  มอ ณหภ ูม ิได  ทาการเพ ิ  มอ  ณหภูม ิจาก 20-80  oC 
โดยเพ ิ  มท ีละ 5 oC โดยว ัดค  าด ูดกล ืนแสงท  กครั  งที  ทาการเปลี  ยนแปลงอ  ณหภ ูมิ จากนั  นทาการคานวณค  าการ 
ตอบสนองการเปลี่ยนสีของพอลิไดอะเซตทิลีนล ีนเวสส ิเคิลที  อ  ณหภ ูมิต างๆดังสมการ 
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Absorbanceblue   

 PB0  Absorbancered   Absorbanceblue   

 

โดยที่ PB0 คือ ระบบของพอลิไดอะเซทติลีนเวสส ิเคิลที่ยังไม ถ ูกรบกวน 
PB คือ ระบบของพอลิไดอะเซทติลีนเวสส ิเคิลท ี ถูกรบกวน 

 

 
2.2 การศึ กษาสภาวะทึี่เหมาะสมในการเตรียมฟิลม์พอล ไดอะเซตท ลีนเวสส เคึ ล 

การศ ึกษาในระบบฟ ิล มนั้นทาการเตรียม 2 สภาวะ คือ 
1.  สารละลายพอลิไดอะเซตทิลีนเวสส ิเคิลที่ผ านการพอลิเมอไรเซชันแล ว(สีน  าเงิน) 

โดยทาการหยดลงบนแผ นกระจกสไลด  (drop cast) ทิ้งไว  ให แห งที่อ  ณหภ ูมิห อง เป็นเวลา 2 ว ัน 
2.  สารละลายไดอะเซตทิลีนที่ยังไม ผ านการพอลิเมอไรเซช ัน(สีขาวข  น) 

โดยทาการหยดลงบนแผ นกระจกสไลด  ทิ  งไว  ให แห งที่อ  ณหภ ูมิห อง เป็นเวลา 2 ว ัน 
และทาการหาเวลาที  เหมาะสมในการเก ิดพอล ิเมอร  ไรเซช ันโดยการทาการฉายแสงย ูว ีที  ความยาวคลื  น 254 นาโน 
เมตร ที  เวลาแตกต  างก ันท  ก 1   นาท ีพร  อมวดัค  าการด ูดกล ืนแสงด  วยเครื  องย ูว ี-วสิ ิเบ ิลสเปกโตรสโกปี จากนั  น 
ทาการศกึษาสมบ ัต ิการเปลี  ยนส ีของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเมื  อกระต   นด  วยอ ณหภ ูมิ โดยการนาแผ  นกระจกฟิล  มไปอบ 
ให ความร อน ทาการเพ ิ  มอ ณหภ ูม ิจาก 30-200 oC โดยเพ ิ  มท ีละ 10 oC พร  อมทั  งว ัดค  าด ูดกล ืนแสงท  กคร ั งที  ทาการ 
เปลี  ยนแปลงอ  ณหภูมิ จากนั  นทาการคานวณค  าการตอบสนองการเปลี  ยนส ีของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนล ีนเวสส ิเค ิลที่ 
อ  ณหภ ูมิต างๆ ตามสมการข างต น 



 
 

 

2.3 การศึ กษาสภาวะทึี่เหมาะสมในการเตรียมฟิล์มบางของพอลึ ไดอะเซตทึ ลึีนเวสสึ เคึ ลทีึ่ข ึ นรึูปดึ วยพอลึ ไวนึ ลึ
แอลกอฮอล์ 

การเตร ียมฟิล  มบางของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิล P(PCDA) ที  ขึ  นร ูปด  วยพอล ิไวน ิลแอลกอฮอล  (PVA) 
โดยทาการเตร ียมไดอะเซตท ิล ีน (DA) ที  ความเข  มข  น 1 mM ในสภาวะสารละลายซึ  งย ังไม  ทาการพอล ิเมอไรเซช ัน 
ด  วยแสงย ูว ี มาผสมก ับพอล ิไวน ิลแอลกอฮอล  เล ือกโดยใช  ความเข  มข  นท่ี 5%w/v และ 10% w/v เตร ียมฟิล  มที่ 6 
อันตราส  วน  ด ังนี้ P(PCDA) : PVA 5%w/v =  1 : 2 v/v, 1 : 1 v/v, 2 : 1 v/v และ P(PCDA) : PVA 10%w/v 
=   1  :  2  v/v,  1  :  1  v/v,  2  :  1  v/v เตร ียมฟิล  มโดยทาการหยด ลงบนแผ  นกระจกสไลด  ทิ  งไว  ให  แห  งที่ 
อ  ณหภ ูมิห อง เป็นเวลา 2 ว ัน จากนั้นทาการหาเวลาที่เหมาะสมในการเกิดพอลิเมอร ไรเซช ันโดยการทาการฉายแสง 
ย ูวีที  ความยาวคล ื น 254  nm  ที  เวลาแตกต  างก ันท  ก 30  วินาท ีพร  อมวัดค  าการด ูดกล ืนแสงด  วยเคร ื องย ูว ี-ว ิสิ 
เบ ิลสเปกโตรสโกปี และทาการคานวณค  าการตอบสนองการเปลี  ยนส ีของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิลที  อ  ณหภูมิ 
ต  างๆ ตามสมการข  างต  น จากนั  นทาการศ ึกษาสมบ ัต ิการเปลี่ ยนส ีของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนที  ขึ  นร ูปด  วยพอล ิไวน ิล 
แอลกอฮอล เมื่อกระต  นระบบด วยอ ณหภ ูมิ โดยการนาแผ  นกระจกฟิล  มไปอบให  ความร  อน ทาการเพ ิ  มอ ณหภ ูม ิจาก 
30-200 oC โดยเพ ิ  มท ีละ 10 oC พร  อมทั  งว ัดค  าด ูดกล ืนแสงท  กคร ั งที  ทาการเปลี  ยนแปลงอ ณหภ ูมิ จากนั  นทาการ 
คานวณค าการตอบสนองการเปล ี่ยนส ีของพอลิไดอะเซตทิลีนล ีนเวสส ิเคิลที่อ  ณหภ ูมิต างๆ ตามสมการข างต น 

 

3. ผลการว จึ ยและอภ ปรายผลการว จ ย 
3.1 การศึกษาพฤตกรรมการเปล่ ่ ยนส่ ของพอลิไดอะเซตท่ิล่ นเวสส่ิเค่ิลในระบบสารละลายเม่ ่ อทาการ 
กระต่ ่ นด่ วยอ่ ณหภ่ ม่ิ 

ในสภาวะปกตพิอลิไดอะเซตทิลีนเวสส ิเคลิเป็นสารละลายสีน  าเงินม ีค  าการด ูดกล ืนแสงส ูงส  ดที  ความยาวคลื  น 
640   nm เมื  อทาการเพ ิ  มอ  ณหภ ูม ิพบว  าค  าการด ูดกล ืนแสงส ูงส  ดจะลดลงและเก ิดการเลื  อนของสเปกตราการ 
ด ูดกล ืนแสงส ูงส  ดไปที  บร ิเวณพล ังงานส ูงข ึ น (blue shift) และเร ิ มม ีการเปลี  ยนเป  นส ีม  วงที  อ ณหภ ูม ิที่ 50 oC เมื  อ 
เพ ิ  มอ  ณหภ ูม ิไปถ ึงจ  ดหนึ  งพบว  าเก ิดการเปลี  ยนแปลงร ูปร  างของพ ีคอย  างช ัดเจนรวมทั  งเก ิดการเปลี  ยนส ีของ 
สารละลายจากส ีน  าเง ินเป  นส ีแดง ซึ  งสอดคล  องก ับการเก ิดพ ีคใหม  ที  ตาแหน  งความยาวคลื  น 540  nm โดยพอลิ 
ไดอะเซตทิลีนเวสส ิเคิล จะเปลี่ยนเป  นส ีแดงอย างสมบูรณ  ท่ีอ  ณหภ ูมิ 60 oC ด ังแสดงในร ูปที ่2 (ก) เพ ื  อให  เก ิดความ 
ช ัดเจนในการศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนส ี จ ึงได  ทาการพลอตกราฟความส ัมพันธ  ระหว  าง CR ก ับอ ณหภ ูม ิก  พบ 
ผลการทดลองสอดคล องก ัน ด ังแสดงในร ูปที่ 2 (ข) นอกจากนั  นย ังพบว  าการเปลี  ยนส ีที  เก ิดขึ  นนั  นเป  นการเปลี  ยนสี 
แบบไม  ผ ันกล ับเนื  องจากหมู  คาร  บอกซ ิล ิก เป  น weak  group พันธะไฮโดรเจนจ ึงไม  แข  งแรง เมื  อได  ร ับความร  อน 
พ ันธะจึงแตกออกและไม สามารถกลบัมาเช ื่อมพ ันธะได อีกครั้ง จึงไม  สามารถผันกลับไปเป็นสีน าเงินได  

 

(ก) (ข) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 (ก) สเปกตราการดูดกล ืนแสงเมื  อทาการเปลี่ยนแปลงอ ณหภ ูมิระหว  าง 
20oC – 80oC (ข) กราฟผลการเปล ี่ยนแปลงสีของพอลิไดอะเซตทิลีนเมื่อทาการเพ ิ่มอ  ณหภ ูมิ 



 
 

 

3.2 การศึ กษาพฤตึ กรรมการเปลีึ่ยนสึีของพอลึ ไดอะเซตทึ ลึีนเวสสึ เคึ ลในระบบฟึ ลึ์มเมึ ึ่อทาการกระตุึ นดึ วยึ
อึุณหภึูมึ  

ทาการศ ึกษาพฤต ิกรรมการเปล ี ยนส ีของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิล เมื  อจ ัดเร ียงต ังอย  างเป  นระเบ ียบใน 
ระบบฟ ิล ม โดยเล ือกใช  ฟลิ  มจากการเตร ียมด  วยสารละลายไดอะเซตท ิล ีนที  ย ังไม  ผ  านการพอล ิเมอไรเซช ัน ที  หยดลง 
บนกระจกสไลด  เน ื องจากหากนาสารละลายพอล ิไดอะเซตท ิล ีนที  เป  นส ีน  าเง ินแล  วมาหยดลงบนกระจก สไลด  เมื  อ 
สารละลายแห งแล  วเกิดเปลี่ยนเป  นส ีม วงโดยที่ยังไม ทาการกระต  น เนื่องมาจากว าพอลิไดอะเซตท ิล ีนเวสซ ิเค ิลนั  นไม  
เสถียรในร ูปสารละลาย จ ึงทาให  ไม สามารถแสดงพฤต ิกรรมการเปลี  ยนส ีที  ช ัดเจนได  จ ึงเล ือกใช  ฟิล  มจากการเตร ียม 
ด  วยสารละลายไดอะเซตท ิล ีนที  ย ังไม  ผ  านการพอล ิเมอไรเซช ัน ซึ  งเวลาที  เล ือกใช  ในการฉายแสงย ูว ีค ือ 3  นาที ได  
ฟลิ  มส ีน  าเง ินเข  มที  เคล ือบอยู  บนแผ  นกระจกสไลด  ทาการว ิเคราะห  โดยทาการอบฟิล  มที  อ ณหภ ูม ิตั  งแต  30  - 200 
oC โดยทาการเพ่ิมอ  ณหภ ูมิครั้งละ 10 oC แสดงภาพถ  ายฟิล  มในร ูปที่ 3  (ก) พบว  าฟิล  มของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวส 
ส ิเค ิลม ีการเปลี  ยนจากส ีน  าเง ินไปเป  นส ีแดงอย  างสมบ ูรณ  ที  อ  ณหภูมิ 100   oC ซึ  งส ังเกตได  จากสเปกตร ัมก  ม ีการ 
เปล ี ยนแปลงร ูปร  างของสเปกตร ัมซึ  งจะพบพีคใหม  เก ิดขึ  นท่ี 540 nm   เมื  อทาการพลอตกราฟระหว  าง %CR ก ับ 
อ ณหภ ูมิ พบว  าให  ผลการทดลองไปในทางเด ียวก ันค ือฟิล  มเริ  มม ีการเปลี  ยนเป  นส ีม  วงที  อ ณหภ ูมิ 50-90 oC และที่ 
อ  ณหภ ูมิ 100 oC แสดงการเปลี่ยนส ีของฟ ิล มบางได อย างช ัดเจน ซึ่งแสดงผลการเปลี่ยนสีแบบไม ผันกลับ 
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รูปที่ 3 (ก) ภาพถ ายฟ ิล มพอล ิไดอะเซตทิลีนเมื่อให ความร  อนทีอ่  ณหภ ูมิต  างๆรูปที่ 25 
(ข) สเปกตราการดูดกลืนแสงเมื  อทาการเปลี่ยนแปลงอ  ณหภ ูมริะหว  าง 30oC–200oC 
(ค) กราฟผลการเปล ี่ยนแปลงสีของพอลิไดอะเซตท ิลีนเมือ่ทาการเพ ิ  มอ  ณหภ ูมิ 



 
 

 

3.3 การศึ กษาพฤต กรรมการเปลี่ยนสีของฟึ ลม์พอล ไดอะเซตทึ ลีนเวสส เคึ ลทีข่ึ ้นรูปด ึวยพอล ไวนึ ลแอลกอฮอล์ 
ในส วนส  ดท ายศึกษาการเปล ี่ยนส ีของพอลิไดอะเซตทิลีนเวสส ิเบ ิลในระบบฟิล  มบางที  อยู  ในต ัวกลางพอล ิไว 

นลิแอลกอฮอล  โดยเลือกใช  ฟิล  ม 4 อัตราส  วนค ือ P(PCDA) : PVA 5%w/v = 1 : 1 v/v, 2 : 1 v/v และ P(PCDA) 
: PVA 10%w/v = 1 : 1 v/v, 2 : 1 v/v ทาการพอล ิเมอไรเซช ั  นด  วยแสงย ูว ีเป  นเวลา 3 นาท ีจากนั  นทาการอบ 
ฟิล  มที  อ ณหภ ูม ิตั  งแต  30 - 200 oC โดยทาการเพ ิ  มอ ณหภ ูม ิคร ั งละ 10 oC พบว  าฟิล  มของพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสสิ 
เค ิล  P(PCDA) : PVA 5%w/v  1 : 1 v/v, P(PCDA) : PVA 5%w/v 2 : 1 v/v, P(PCDA) : PVA 10%w/v 1 : 1 
v/v และ P(PCDA) : PVA 10%w/v 2 : 1 v/v ม ีการเปลี  ยนจากส ีน  าเง ินไปเป  นส ีแดงที  อ ณหภ ูม ิอย  างสมบ ูรณ  ที่ 
อ ณหภ ูมิ 80, 110, 70 และ 80 oC ตามลาด ับซึ  งส ังเกตได  จากสเปกตร ัมก  ม ีการเปลี  ยนแปลงร ูปร  างของสเปกตร ัม 
ซึ  งจะพบพ ีคใหม  เก ิดขึ  นที่ 540  nm     โดยแสดงผลการเปลี  ยนส ีแบบไม  ผ ันกล ับ จากผลการทดลองพบว  า PVA 
10%w/v อ ัตราส  วน 1 : 1 v/v แสดงพฤติกรรมการเปลี  ยนส ีได  ช ัดเจนที  ส  ด ด ังแสดงในร ูปที ่4  เมื  อทาการพลอตก 
ราฟระหว  าง %CR ก ับอ ณหภ ูมิ แสดงในร ูปที่ 5 พบว  าให  ผลการทดลองไปในทางเด ียวก ัน นอกจากนี  ย ังพบว  าเมื  อ 
ทาการเพิม่อ  ณหภ ูมิเก ิน 170 oC ฟ ิล มเกิดการเส ื่อมสภาพอ ีกด วย 

การที  ฟิล  มในอัตราส  วน P(PCDA) : PVA ที่ 2 : 1 ทั  งความเข  มข  นของ PVA 5% และ 10% เปลี  ยนส ีที่ 
อ ณหภ ูม ิส ูงกว  าอัตราส  วน 1:1 นั  น สามารถอธ ิบายได  ว  า ในอัตราส  วน 2 :1 ปร ิมาณของ P(PCDA) ม ีปร ิมาณมาก 
จึงทาให การเกดิยึดเกาะกันและ interaction อย างแข  งแรงจึงต องกระต  นทีอ่  ณหภ ูมิสูงมากกว าในการทาให  เก ิดการ 
เปล ี่ยนส ี 
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รูปที่ 4 ภาพถ ายฟ ิล ม P(PCDA) : PVA 10%w/v อ ัตราส  วน 1 : 1 v/v 
เมื่อให  ความร อนท่ีอ  ณหภ ูมิต างๆ 
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ร ูปที่  5 สเปกตราการด ูดกล ืนแสงของฟ ิล  มพอล ิไดอะเซตท ิล ีนที  ข ึ นร ูปด  วยพอล ิไวน ิลแอลกอฮอล  เมื  อทาเพ ิ  ม 
อ ณหภ ูมิ (ก) P(PCDA) : PVA 5%w/v 1 : 1 v/v (ข) P(PCDA) : PVA 5%w/v 2 : 1 v/v (ค) P(PCDA) : PVA 
10%w/v 1 : 1 v/v (ง) P(PCDA) : PVA 10%w/v 2 : 1 v/v (จ)แสดงกราฟผลการเปลี  ยนแปลงส ีของพอล ิได 
อะเซตท ิลีนเมื่อทาการเพ ิ่มอ  ณหภ ูม ิ



 
 

 

4. สรุปผลการวึ จ ย 
จากการศ ึกษาพฤต ิกรรมการเปลี  ยนส ีของพอล ิไดเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิลในระบบฟ ิล  มเมื  อทาการกระต   นระบบ 

ด วยอ ณหภ ูมิ โดยทาการศึกษาข ั นพ ื  นฐานจากระบบสารละลายและศ ึกษาในระบบฟิล  มที  ม ีการจ ัดเร ียงตั วแบบเป  น 
ระเบียบมากยิ่งขึ้นซึ่งเตรียมโดยว ิธ ี drop cast นอกจากนั้นยังทาการศกึษาในระบบฟ ิล มบางที่ขึ  นร ูปด  วยพอล ิไวน ิล 
แอลกอฮอล  (PVA) นั  นจากผลการว ิจ ัยทั  งหมดพบว  า สารละลายพอล ิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิล จะเปลี  ยนเป  นส ีแดง 
อย  างสมบ ูรณ  ที  อ  ณหภูมิ 60   oC เมื  อเตร ียมให  อยู  ในระบบฟ ิล  มที  ม ีการจ ัดเร ียงต ัวอย  างเป  นระเบ ียบมากขึ  นโดย 
เตรียมจากไดอะเซตทิลีนที่ยังไม ผ านการพอลิเมอร ไรเซช ั่น ขึ้นรูปบนกระจกแผ  นสไลด  แล  วทางานฉายแสงที่ 3 นาที 
ก  อนทาการอบให  ความร  อน ฟิล  มจะเร ิ มม ีการเปลี  ยนเป  นส ีม  วงที  อ ณหภ ูมิ 50-90 oC และที  อ ณหภ ูมิ 100 oC เก ิด 
การเปล ี ยนส ีเป  นส ีแดงได  อย  างชัดเจน ซึ  งแสดงผลการเปล ี ยนส ีแบบไม  ผ ันกล ับ นอกจากนั  นย ังทาการเตร ียมฟ ิล  ม 
บางของพอลิไดอะเซตทิลีนเวสส ิเคิลที่ข ึ้นรูปด  วยพอล ิไวน ิลแอลกอฮอล  ซึ  งได  สภาวะที  เหมาะสมใน 4 อัตราส  วนค ือ 
P(PCDA) : PVA 5%w/v =  1 : 1 v/v, 2 : 1 v/v และ P(PCDA) : PVA 10%w/v =  1 : 1 v/v, 2 : 1 v/v เมื  อ 
ศึกษาพฤติกรรมการเปลี่ยนส ีเมือ่ทาการกระต  นด วยอ ณหภ ูมิพบว  า ฟิล มของพอลิไดอะเซตท ิล ีนเวสส ิเค ิล P(PCDA) 
: PVA 5%w/v  1 : 1 v/v, P(PCDA) : PVA 5%w/v 2 : 1 v/v, P(PCDA) : PVA 10%w/v 1 : 1 v/v และ 
P(PCDA) : PVA 10%w/v 2 : 1 v/v มีการเปลี  ยนจากส ีน  าเง ินไปเป  นส ีแดงที  อ ณหภ ูม ิอย  างสมบ ูรณ  ที  อ ณหภ ูมิ 80, 
110, 70 และ 80 oC ตามลาด ับ และเมื  อทาการเพ ิ  มอ ณหภ ูม ิเก ิน 170 oC ฟิล  มเก ิดการเสื  อมสภาพอีกด  วย โดย 
ฟลิ  มที  ทาให  สามารถส ังเกตการณ  เปล ี ยนส ีชดเจนที  ส  ดค ือฟลิ  มที  อตัราส  วน P(PCDA) : PVA 10%w/v 1 : 1 v/v 
จากความรู ทั้งหมดดังกล าวสามารถนาไปประย กต ใช  เป็นเทอร โมเซ นเซอร ในอนาคตได  
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