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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ 3ข้อดังต่อไปนี้ 1) ออกแบบโต๊ะเก้าอ้ี ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของ
เด็กพิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษา 2) ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่
ช่วยเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตา การเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การปฏิสัมพันธ์ของ
เด็กพิการกับผู้สอน เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย โดยใช้วิธีการด าเนินงานวิจัยใน
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษ สอบถาม สังเกตุ ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้พิการ และน าข้อมูลที่ได้มาท าการออกแบบ ผลิต ปรับปรุงแก้ไข และน าผลงานกลับไป
ประเมินผล โดยประชากรตัวอย่าง คือ อาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนธรรมมิกวิทยา 
 สรุปผลการทดสอบจากประชากรตัวอย่าง 30 คนแบ่งออกเป็นครูและนักเรียน แบ่งออกเป็นเพศชาย 12 คน 
หญิง 18 คน อายุเฉลี่ย 7-60 ปี วุฒิการศึกษาปริญาตรี ถึงระดับปริญญาเอก ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และ
อยากให้ปรับปรุงเรื่องความปลอดภัย และประโยชน์ใช้สอยให้เพ่ิมมากข้ึน 

ค าส าคัญ: เด็กพิการทางสายตา, การออกแบบสื่อการเรียนการสอน, การออกแบบเพ่ือมวลชน, การออกแบบโต๊ะ
เก้าอ้ี, การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 
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Abstract 
The study aimed to design a model of classroom table set appropriate for primary school 

students who are visually impaired using in English class and to investigated teachers and 
students’ behaviors while teaching and learning in a class, any equipment in which those 
students used when learning in a classroom, and the relationship between teachers and 
students. The participants in this study were 30 teachers and students including 12 males and 
18 females who were teaching and studying at Christian Foundation for the Blind in Thailand, 
Phetchaburi province. The mean age of participants were 7-60 years old. Educational 
background of participants were bachelor’s degree up to doctor’s degree. In-depth interviews, 
questionnaires, and observation were used to collect the data. Findings indicated that a model 
of classroom table set produced to serve visually impaired students were satisfactory. However, 
some comments on safety and feature of the product were made and needed to be 
developed.  

Keywords: visually impaired, Table and Chair Design, English instructional, students, English 
language skills  

1. ที่มาและความส าคัญ 
จากโครงการพระราชด าริขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และองค์พระเทพราชสุดา ที่ได้จัดตั้งมูลนิธิ และ

โรงเรียนส าหรับผู้พิการทางสายตาขึ้นมากมาย ทั้งมูลนิธิโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯมูลนิธิธรรมิกชนที่ก่อตั้ง
ทั่วประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 32 แห่ง และวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้ได้จัด
ให้มีการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆทั้งประถมศึกษา การเรียนวิชาชีพ การเรียนเพ่ือใช้ชีวิตประจ าวันให้เป็น
ปกติ ซึ่งจากท่ีกล่าวมาข้างต้นในหลายหลักสูตร ต่างจัดท าสื่อเพ่ือการเรียนรู้ส าหรับเด็กที่พิการทางสายตาขึ้นหลาย
รูปแบบ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กคือขาดสื่อการเรียนรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมที่ยังมีผู้จัดท าน้อย โดยได้ยิบ
ยกตัวอย่างวิชาภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นวิชาที่ยากต่อการเรียนรู้และเข้าใจ และยิ่งไปกว่านั้นหากวิชาภาษาอังกฤษ 
จะต้องน ามาสอนให้กับเด็กที่พิการทางสายตาก็จะยิ่งท าให้เพ่ิมความยากและเกิดปัญหามากต่อการเรียนการสอน
เพ่ือสื่อสารให้เด็กผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าใจได้ทั้งหมด 

ดังนั้นจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นสื่อการเรียนการสอนส าหรับวิชาภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญมากที่สุด
ส าหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตา โดย วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความต้องการสื่อในการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่มากที่สุด(ส่วนส่งเสริมการผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา) ดังนั้นการ
พัฒนาการทักษะทางภาษาอังกฤษ  จึงขาดช่วงไป จนท าให้ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ 
และท าให้เกิดปัญหาขึ้นหลายประการ เช่น นักเรียนไม่มีความรู้ในการท าภาษาอังกฤษ หรือท าการคิดได้ช้า ยังเป็น
ปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคัญที่นักเรียนพิการทางสายตาจ าเป็นต้องฝึกฝนอีกมาก เพ่ือให้คิดและท าความเข้าใจได้เร็ว
ทัดเทียมกับนักเรียนปกติทั่วไป   การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษ ที่นักเรียนพิการทางสายตากว่า
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ร้อยละ 95 เห็นว่า สื่อการเรียนการสอนทางภาษาอังกฤษ มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้น (ส่วนส่งเสริมการผลิต
สื่อการศึกษาเพ่ือคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา) ตอบสนองความต้องการของเด็กพิการทางสายตาได้เป็น
อย่างดี ท าให้เด็กพิการทางสายตาได้สนุกกับการเรียนไปพร้อมกับการฝึกการกระตุ้นระบบรับสัมผัส ซึ่งเป็นระบบที่
มีความส าคัญอย่างมากในเด็กพิการทางสายตา จนมีค ากล่าวว่า “มือคือตาของคนตาบอด” เพราะเป็นประสาท
สัมผัสที่ส าคัญที่สุดในผู้พิการทางสายตา การรับความรู้สึกโดยการจับต้องจะท าให้ทราบถึงคุณลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ขนาด รูปร่าง ความหยาบ ละเอียด ความแข็งหรืออ่อนนุ่ม ความยืดหยุ่น เป็นต้น (โดโรที ฟิชท์เนอร์,2530) 

ส าหรับเด็กพิการทางสายตา นอกจากจะใช้มือในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่างๆ แล้วนั้น เด็กพิการทางสายตา 
ยังต้องใช้มือในการเขียนและอ่านอักษรเบรลล์ (Braille) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสารของผู้พิการทางสายตา 
ซึ่งสามารถรับรู้ได้โดยการอ่านผ่านปลายนิ้วมือ การรับสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือจึงมีส่วนสาคัญยิ่งในเด็กพิการทาง
สายตาเพ่ือการเรียนอักษรเบรลล์ ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบของเล่นด้วยอักษรเบรลล์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านภาษาอังกฤษสาหรับเด็กพิการทางสายตา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาและการ
กระตุ้นการสัมผัสที่มีความสนุกจากการเล่นไปพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดี  

วัสดุและอุปกรณที่ใช้ในการออกแบบเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน ก็จะเลือกใช้วัสดุที่มี
ความปลอดภัยและง่ายต่อการเรียนรู้และสัมผัส เช่น ไม้ ยาง และการสร้างความต่างของพ้ืนผิวมาจัดท า เพื่อให้เด็ก
ที่พิการทางสายตารู้สึกถึงความคงทนและปลอดภัยเป็นหลัก  ดังนั้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์สื่อการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับเด็กพิการทางสายตา จึงมีความส าคัญมากและยังสามารถส่งเสริมให้ผู้พิการทาง
สายตามีพัฒนาการทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น ยังประโยชน์ให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสายตาดีขึ้นด้วยพร้อมทั้ง
ยังขยายโอกาสที่จะท าให้ผู้พิการทางสายตาสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถเทียบเท่าคนปกติซึ่งยังประโยชน์แก่
ประเทศชาติและทรัพยากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น และยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับเด็ก
พิการทางสายตา จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ และการกระตุ้นการสัมผัส
ที่มีความสนุกจากการเรียนการสอนไปพร้อมกัน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ออกแบบโต๊ะเก้าอ้ี ที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของเด็กพิการทางสายตาที่เป็นเครื่องมือ

ในการพัฒนาการเรียนรู้ โดยสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิการทางสายตาในระดับชั้นประถมศึกษา  
2.2 ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนการสอน อุปกรณ์ที่ช่วยเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของเด็ก

พิการทางสายตา การเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ การปฏิสัมพันธ์ของเด็กพิการกับผู้สอน เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

3.1 วิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ 
 - อุปกรณ์การเรียนของเด็กมีจ านวนมากท าให้พ้ืนที่ที่ต้องการเหลือการใช้งานน้อย 
 - เฟอร์นิเจอร์ขาดความน่าสนใน 
 - โต๊ะและเก้าอ้ีขาดสีสัน 
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 3.1.1 ข้อเสนอแนะของคุณครูในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 
- โต๊ะและเก้าอ้ีควรมีสีสันที่หลากหลาย เพราะสีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เพ่ือให้เด็ก

สามารถจ าที่นั่งของตนเองได้จากสีของโต๊ะและเก้าอ้ี 
- ควรมีการจัดวางในลักษณะกลุ่ม เพราะการเรียนการสอนของเด็กอนุบาลจะเรียนในลักษณะ

ของกลุ่ม 
- มีที่เก็บอุปกรณ์ส่วนตัว ดินสอ ยางลบ หรือสี เพื่อป้องกันการตกหล่นของอุปกรณ์ 
- มีที่แขวนกระเป๋า 
- ตู้เก็บของที่สามารถเก็บ ของเล่น แฟ้มของนักเรียน เก็บหนังสือและนิทาน โรงเรียนเทศบาล 2  

จังหวัดสมุทรปราการตัวอย่างของเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนของเด็กอนุบาลอายุ 3 – 5 ปี โรงเรียนเทศบาล 2 
 วิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ 

- เฟอร์นิเจอร์ขาดความน่าสนใน 
- โต๊ะและเก้าอ้ีขาดสีสัน 

ข้อเสนอแนะของคุณครูในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ใหม่ 
- โต๊ะและเก้าอ้ีควรมีสีสันที่หลากหลาย เพราะสีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก  
- โต๊ะและเก้าอ้ีควรจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ 
- มีที่แขวนกระเป๋า 
- ควรมีที่เก็บดินสอ บนโต๊ะนักเรียน 

3.2 ขั้นตอนหลักการในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และอภิปรายผล 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดแนวความคิด ( MOOD BOARD )   เริ่มต้นการออกแบบครั้งนี้ผูวิจัยออกแบบพัฒชุด

เฟอร์นิเจอร์ส านักงานให้ออกมาเรียบงายมีความสะดวก เหมาะสมกับคนพิการทางสายตาเปนหลัก     โดยน าประ
โยชนใชสอย (ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลปัญหา 9 ข้อ) มาเปนหลักในการพัฒนาการออกแบบ        แนวคิดที่ได
เปนแบบเรียบงาย เนนสอนให้คนพิการเขาใจในการใช้งานและแก้ปัญหาการใช้งานชุดเฟอร์นิเจอร์ส านักงาน      
เปนส าคัญ ใช้กราฟฟค สี และสไตลการออกแบบ natural style มาใช ผสมผสานกับแนวทางทฤษฏี Universal 
Design  7  ประการ [14] 

 ขั้นที่ 2 ใช้เครื่องมือมาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการออกแบบพัฒนา 2 เครื่องมือ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ วิเคราะห์ 5 W 1 H 

What   = ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็กพิการทางสายตา 
Who    = เด็กพิการทางสายตา ชั้นประถมศึกษา 
When  =  ใช้เวลาเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 
Where =  ใช้ที่โรงเรียนธรรมมิกวิทยาหรือรงเรียนสอนเด็กพิกาทางสายตาแหล่งต่างๆที่ซึ่งขาดเรื่อง

งบประมาณและความปลอดภัยต่ า 
Why    =  เพ่ือเสริมสร้างชุดเฟอร์นิเจอร์และความปลอดภัยให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดต่างๆให้มี

ประสิทธิภาพ 
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How    =  ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์สิ่งของต่างๆให้กับเด็กพิการทางสายตา     
3.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ วิเคราะห์ S W O T 
จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ ( Strengths ) 

เป็นวัสดุที่แปลกใหม่และมีราคาต้นทุนต่ า และมีสมรรถภาพในด้านความแข็งแรงที่สูงและปลอดภัย 
สามารถตอบสนองต่อโรงเรียนสอนเด็กพิการทางสายตาที่ขาดแคลนเรื่องของงบประมาณในด้านของเฟอร์นิเจอร์ได้
เป็นอย่างด ี

จุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ( Weaknesses ) 
เป็นวัสดุที่แปลกใหม่ ท าให้ผู้ใช้งานไม่ม่ันใจในตัวของเฟอร์นิเจอร์เท่าที่ควร 

โอกาส ( Opportunities )  
ปัจจุบันเฟอร์นิเจอร์ต่างๆส าหรับเด็กพิการทางสายตามีราคาที่ค่อนข้างสูง และมีความปลอดภัยอยู่ใน

เกณฑ์ขั้นต่ ากว่าเกณฑ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเราเลยคิดวิเคราะห์เฟอร์นิเจอร์ส าหรับเด็กพิการทางสายตาที่ตอบสนอง
ความต้องการต่างๆน ามาผลิตเป็นตัวผลิตภัณฑ์ 
อุปสรรค ( Threats ) 

เนื่องจากความต้องการของเด็กพิการมีหลากหลายและต้องค านึงถึงความปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องหาวิธีที่
ป้องกันส าหรับตัวของเฟอร์นิเจอร์ 

ขั้นที่ 3 จัดท าแบบภาพ 3 มิติ และระดมความคิดในการออกแบบ 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนภาพการออกแบบจากรูปทรงเลขาคณิตและผสมผสานรูปทรงสัตว์และท าให้เด็กพิการ
ได้สัมผัสภาพนูนพร้อมกับใส่ประโยชน์ใช้สอยเพ่ิมเติม เช่น ที่เก็บอุปกรณ์ ที่กันของตกเป็นต้น 

ที่มา: โสรัจ พฤฒิโกมล, ประชม ทางทอง 
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ภาพที่ 2 แสดงภาพโต๊ะเก้าอ้ีที่เสร็จสมบูรณ์สามารถว่างชุดอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนส าหรับเด็กพิการเรื่อง
ภาษาอังกฤษและนาฬิกาได้    ที่มา: โสรัจ พฤฒิโกมล, ประชม ทางทอง 
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4) ผลและวิจารณ์ 
เรื่อง(ส่วนของตัวโต๊ะ) จ านวน  (คน) 

1. ในส่วนของโต๊ะอยากให้มีความแข็งแรงมากข้ึนกว่านี้ มีที่ใส่อุปกรณ์มากขึ้น
และอยากให้จัดสื่อด้านภาษามากขึ้นด้วย  

2 

2. สีม่วงที่ใช้มีความกลมกลืนกับสีไม้มากเกินไปอยากให้ปรับปรุงให้ตัดกัน เช่น สี
ด าตัดขาว แต่ไม่อยากให้มีการสะท้อนแสงเพราะคนตาบอดเลือนล่างมีปัญหา
การมองเห็น 

3 

3. อยากให้มีที่ใส่สเลสส าหรับคนตาบอดและแป้นพิมอักษรเบลคนพิการด้วย
ภายในโต๊ะแบบที่ตัวกดไม่กลิงหาย 

3 

4. ชอบมุมโต๊ะบางจุดยังมีขอบแหลมคมเป็นมุม อยากให้ปรับปรุง 2 

5. ลิ้นชักระดับไม่ดีแคบเกินไปและภายในควรท าที่กันของตกไว้เพ่ือป้องกันของ
หล่น 

2 

6. ขอร่องกันของตกลึกเกินไปอยากให้ตื้นขึ้นกว่านี้ 3 

รวม 15 

 

เรื่อง(ส่วนของตัวโต๊ะ) จ านวน  (คน) 

1. ควรมีอุปกรณ์เสริมเรื่องปลั๊กส าหรับคอมพิวเตอร์และควรว่างระบบไฟฟ้า
ภายในให้ปลอดภัย 

4 

2. ผู้พิการขาอยากปรับโต๊ะให้มีรูปทรงโค้งรับการเข้าใช้งานให้ดียิ่งขึ้น  3 

3. อุปกรณ์เสริมที่เพ่ิมข้ึนมีประโยชน์มาก แต่ก็อยากได้ลิ้นชักเพ่ิมเพ่ือเก็บของ 2 

4. สีของขอบโต๊ะ อยากให้เด่นชัดมากกว่านี้เพื่อให้คนตาบอดเลือนลางสามารถ
เห็นได้ง่ายขึ้น 

3 

5. อยากให้มีที่เก็บอุปกรณ์เพ่ิมเติมเช่น ที่ใส่ไม้เท้ากระเป๋าและอยากให้โต๊ะมี
น้ าหนักเบาโดยการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 

3 

รวม 15 
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เรื่อง(ส่วนของตัวเก้าอ้ี) จ านวน  (คน) 

1. ที่นั้งแคบไปหน่อยเด็กอ้วนๆนั้งยาก 4 

2. อยากให้เลือกใช้สีที่เป็นคู่สีที่ตรงกันข้ามเพ่ือความชัดเจน สีที่ใช้ดูกลมกลืนมาก
ไป 

2 

3. อุปกรณ์เสริมส าหรับเก้าอ้ีมีน้อยอยากให้มีสื่อส าหรับการเรียนเพิ่มท่ีเก้าอ้ี 10 

4. การท าอุปกรณ์เสริมควรจัดท าให้มีโครงสร้างแข็งแรง 4 

5. อยากให้เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม หากลดน้ าหนักให้เบาได้จะดีเนื่องจาก
ต้องการเคลื่อนย้าย 

6 

6. อยากให้จัดให้เป็นกลุ่มได้เพ่ือให้เด็กท ากิจกรรมร่วมกันได้ง่าย 4 

รวม 30 

 
5. สรุปผล 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียนที่
พิการทางสายตา เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา มาแล้วนั้น  จึงท าใหม้ี
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 
 ในส่วนของการออกแบบด้านรูปลักษณ์และสัดส่วนของชุด โต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กนักเรียนที่พิการทางสายตา เพ่ืออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยส าหรับโรงเรียน
ธรรมมิกวิทยา เนื่องด้วยขนาดสัดส่วนของชุดเฟอร์นิเจอร์ชุดนี้นั้นมีน้ าหนักที่มากเกินไปจึงไม่เหมาะและฟิตติ้งใน
การปรับขึ้นลงนั้นมีการปรับระดับที่ยากซึ่งผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และอาจเป็นอันตรายจึงควร
ปรับแก้ให้วัสดุมีความเบามากขึ้น มีแบบที่ตายตัวหรือเป็นแบบที่สามารถใช้มือหมุนขึ้นได้ ที่ท าให้ผู้พิการใช้งานได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีนั้นเป็นเพราะความกรุณาของท่านอาจารย์  ดังนั้นจึงขอขอบพระคุณท่าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณัฐชัย สงวนทรัพย์  อาจารย์ที่ปรึกษาในเรื่องขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานวิจัย และให้ค า
อบรมสั่งสอนแนะน าความรู้ต่างๆ และขอขอบคุณข้อคิดเห็นต่างๆในงานวิจัยจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .กฤช
กนก สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟ่ือง และคณะอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากข้อแนะน าที่ดีมีประโยชน์ของท่านอาจารย์มาเป็นงานวิจัยที่ดีๆมีประโยชน์
ต่อสังคมและน าประโยชน์ ความรู้ แนวความคิดท่ีดีมากมายสู่ผู้ท าวิจัย ขอขอบพระคุณ “คุณของครูทุกท่าน” 
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ขอกราบขอบพระคุณผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่
สนับสนุนด้านการเงินและสนับสนุนทุนเพ่ือให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสท าประโยชน์แก่สังคมลดปัญหาการใช้ทรัพยากรที่ไม่
มีประโยชน์ แต่ยังมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นและเป็นตัวแทนคอยบริหารจัดการท าให้เกิดงานวิจัยฉบับ
นี้ 

ท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ อธิการบดีและ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายาที่
สนับสนุนทุนโครงการวิจัยเงินงบประมาณรายได้ 2558 เพ่ือผลิตผลงานเพ่ือสร้างองค์ความรู้และเปิดโอกาสให้
ผู้วิจัยได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือยังประโยชน์ให้แก่ตนเอง นักศึกษา และประเทศชาติ  
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