


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี  ชยากรโศภิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพทูล สีใส 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย ศรีทะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ วารีวนิช 
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช 
ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ 
ดร.มนัน  ชาญน าสิน 
 

 
 

 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดการประชุมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กนัยายน 2563 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (ผ่านระบบ Zoom Application) 
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งนี้เป็นครั้งที่ 13 และ
เป็นครั้งแรกที่ปรับรูปแบบการน าเสนอแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ค านึงถึงผลกระทบของการ
จัดงานประชุมฯ ที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค จึงจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอและลักษณะการจัดงาน ซึ่งจากเดิมคือ 
“งานประชุม สัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 และการประชุมวิชาการ
นานาชาติ ครั้งที่ 1 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี” ปรับเป็น “การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 วันที่ 
6-8 กันยายน 2563 โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application” ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากนักวิจัย ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่าน มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการ
วิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอนในลักษณะเดียวกันนี้ ตลอดไป 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกขอขอบคุณ ได้รับการ
สนับสนุนจากพันธมิตรเครือข่ายวิจัย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ได้แก่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคตะวันออก 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชลบุรี (อบจ.ชลบุรี) และจังหวัดชลบุรี ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต้อง
ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ และนักวิจัยทุกท่าน ที่ให้เกียรติและเห็นคุณค่าทางวิชาการของการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ เข้าใจถึงกระบวนการท่ีปรับรูปแบบใหม่ และขอขอบพระคุณกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะแก่เรื่องที่น าเสนอ ซึ่งเป็นการประกัน
คุณภาพของผลงานที่น าเสนอได้เป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อ านวยพรแด่
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น าเสนองานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์และผู้เข้าร่วม
งานทุกท่าน ให้ประสบความส าเร็จในงานวิจัย และด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สรรสร้างผลงานเพ่ือการ
พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป 

 
 
 

(ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช) 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

สารจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13 
 

1.  ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายของรัฐบาลในการก าหนดยุทธศาสตร์โดยจัดล าดับความส าคัญ มุ่งเน้นกิจกรรมที่ท าให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน

เวทีโลก รวมทั้งทางด้านการวิจัยก็เช่นเดียวกัน โดยการวิจัยจะต้องก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สามารถประเมินผลได้ และแปรรปูเชิงผลลพัธท์ี่
มีผลกระทบต่อประชาชนอย่างชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยจึงจ าเป็นต้องมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชนท์างดา้นการศกึษา 
และเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่
ก่อให้เกิดสัมฤทธิผลดังกล่าว อีกทัง้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการวิจัยซึ่งกันและกันระหว่างนักวิจัย
ด้วยกัน ตลอดจนประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อน าผลดังกล่าวมาพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ได้งานวิจัยที่ดีมี
คุณภาพ สามารถน ามาใช้พัฒนาประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อให้เปน็เวทีทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของนักวิจยัทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2.  เพื่อเป็นการสนับสนุนการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยผีลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ 

3.  เพื่อให้เป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย 
 4.  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
3.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

      ระยะเวลา 
การด าเนินงาน 

2563 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ             
ประชาสัมพันธโ์ครงการ             
จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์             
จัดการประชุมวิชาการฯ             
สรุปประเมินผล             
 

4.  รูปแบบด าเนินการ 
     4.1 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (poster presentation) 

4.2 การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (oral presentation)  
(น ำเสนอผำ่นระบบออนไลน์ (Zoom Application) 

5.  กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ  
 นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากรของรฐัและเอกชน  นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
6.  สถานที่ด าเนินงาน :     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ผา่นระบบออนไลน์ Zoom Application 
7.  ระยะเวลาด าเนินโครงการ    : วันท่ี 6-8   กันยายน 2563 
8.  งบประมาณ  :  ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับงบประมาณประสนับสนุนเจ้าภาพร่วม 

จากหน่วยงานภายนอก และจากคา่ลงทะเบียนของผู้เขา้ร่วมการประชุมสัมมนาฯ  
9.  การติดตามประเมินผล  

9.1 ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าร่วมงาน 
9.2 สังเกตความสนใจของผู้ร่วมโครงการ 
9.3 ประเมินผลจากผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ท่ีส่งเข้าร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 10.2  เผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยสู่สังคมในระดับชาติ 
 10.3  แลกเปลี่ยนแนวคิดวิธีปฏิบัติและประสบการณ์ในการวิจัยระหว่างนักวิจัย 
 10.4  สร้างเครือข่ายนักวิจัยท้ังในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
11.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก   
E-mail: irdf_con@rmutto.ac.th   
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สารบัญการน าเสนอบทความวิชาการในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี 13 

“วิจัย นวัตกรรม เพื่อการแข่งขันที่ท้าทาย” วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่บางพระ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) 

 
จัดโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
วันที่ 6 กันยายน 2563 

หน้า 
09.00 - 11.00 น. ประชุมทีมงาน  
11.00 - 12.00 น. ผู้น าเสนอซักซ้อมการน าเสนอ ผ่านระบบออนไลน ์ Zoom  

13.00 - 16.00 น. ผู้น าเสนอซักซ้อมการน าเสนอ ผ่านระบบออนไลน ์ Zoom (ต่อ)  
      

วันที่ 7 กันยายน 2563 
ห้องประชุมออนไลน์ที่ 1 (ผู้น าเสนอภาคโปสเตอร์)  

     

09.00 - 15.00 น. ผู้น าเสนอแบบโปสเตอร์ เข้าน าเสนอผลงานผ่าน ระบบออนไลน ์(ZOOM Application)  
     

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
NTK13-P-005 ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. ของสารสกัดจากแกแล 1-7 
 โดย ณัฐสุดา  อินสอน  
NTK13-P-007 การศึกษาความเป็นไปได้การผลติก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทน  

กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ าดอนหวาย 
8-17 

 โดย วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ  
    

กลุ่มเกษตรศาสตร์  
NTK13-P-019 ประสิทธิภาพของสารตา้นการคายน้ า MgCO3 และ glycerol ต่ออายุปักแจกัน 

ใบมอนสเตอร่า 
18-23 

 โดย นิภาพร  ยลสวัสดิ์  มณทินี  ธีรารักษ์ และ ชมัยพร อนุวงศ์  
NTK13-P-020 ผลการใช้กากเอทานอลจากมันส าปะหลังหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต 

ของสุกรรุ่นและสุกรขุน 
24-30 

 โดย วิชิต เกตุพงษ์พันธุ ์สุชาติ ชัยวรกุล  ปัทมา ธรรมดี สุรางคนา สุขเลิศ สันติคม ศรี
เจริญ วรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์ และ ยินดี  สุทธิสวาท 

 

NTK13-P-021 การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางขา้วและยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกัน 
เป็นอาหารแพะ 

31-36 

 โดย วิชิต เกตุพงษ์พันธุ ์สุชาติ ชัยวรกุล และวรรณสุรีย์ ประมวลทรัพย์  
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บทคัดย่อ 
งานวจิัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp.จากสารสกัดน้้าและเอทานอล

ของแก่นแกแลจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus 
ATCC 25923, S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ methicillin (MRSA) และ S. epidermidis ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่า สารสกัด
น้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลทั้ง 5 ภาค ที่ความเข้มข้น 2 mg/ml แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ส้าหรับการหาค่าความเข้มข้นที่
ต่้าที่สุด (MIC) ด้วยวิธี Agar dilution ของสารสกัดน้้าและเอทานอลที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย พบว่า สารสกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดีกว่าสารสกัดด้วยน้้า โดยสารสกัดเอทานอลของแก่นแกแลจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของ S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.5 mg/ml ส้าหรับภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 0.5 mg/ml และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ MRSA มีค่า MIC 
เท่ากับ 1 mg/ml ส่วนสารสกัดน้้าของแก่นแกแลจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. 
aureus, MRSA และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 1 mg/ml และส้าหรับภาคตะวันออกมีค่า MIC เท่ากับ 2 mg/ml จากการทดลอง
พบว่า สารสกัดแกแลจากภาคต่างๆ พบฤทธิย์ับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทีต่่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาต่อไปจึงควรหาสารส้าคัญในสารสกัดที่
ออกฤทธิ์และหาวิธีการวิเคราะห์สารส้าคัญนั้นเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของสมุนไพร  
ค าส าคัญ : Staphylococcus spp. แกแล Maclura cochinchinesis (Lour.) Corner ต้านแบคทีเรีย 
 

Abstract 
The aim of this study was to determine antibacterial activity of the water and ethanolic extract from 

Maclura cochinchinesis (Lour.) Corner heartwood in Northern, Southern, Eastern, Northeastern and Central of Thailand. 
The extracts were tested against S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 (Methicillin-resistant S. aureus, MRSA) 
and S. epidermidis by Disc diffusion method. The water and ethanolic extracts of 2 mg/ml showed inhibition activity 
against S. aureus, MRSA and S. epidermidis. For determining the minimum inhibition  concentration (MIC) of both 
extracts by Agar dilution method, the ethanolic extracts exhibited stronger activity than water extracts. The ethanolic 
extract from Northern, Eastern and Central of Thailand showed inhibitory effect against S. aureus, MRSA and S. 
epidermidis with  MIC of 0.5 mg/ml. The MIC of the ethanolic extract from Southern and Northeastern effect against S. 
aureus and S. epidermidis was 0.5 mg/ml and S. aureus ATCC 43300 (MRSA) was 1 mg/ml. The water extract from 
Northern, Southern, Northeastern and Central of Thailand showed inhibitory effect against S. aureus, MRSA and S. 
epidermidis with MIC of 1 mg/ml excepted for the water extract in Eastern was 2 mg/ml. These results pointed that 
the M. cochinchinesis extracts from different areas demonstrated different degree of antibacterial activity. Thus, the 
bioactive compounds of this plant should be elucidated for herb quality control and standardization in further study. 
Keywords:  Staphylococcus spp., Maclura cochinchinesis (Lour.) Corner,  Antimicrobial activity 
  

1. บทน า 
ปัจจุบันโรคติดเช้ือและการดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียกลุ่ม Staphylococcus spp. นับว่าเป็นปัญหาส้าคัญทางสาธารณสุข  

และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจากแบคทีเรียมีการกลายพันธุ์ให้ดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด (Multiple  
drug resistance) ซึ่งปัญหาการดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่เกิดขึ้นนี้ท้าให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาใน
โรงพยาบาลเป็นเวลานานและจ้าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีราคาแพงและก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ส้าหรับแบคทีเรีย
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ในกลุ่ม Staphylococcus spp. ที่มีความส้าคัญทางการแพทย์ ได้แก่ S. aureus ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคบริเวณส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น การติดเช้ือบริเวณผิวหนัง ท้าให้เกิดฝี หนอง แผลพุพอง การติดเช้ือในกระแสเลือด อาจท้าให้ลิ้นหัวใจอักเสบ ปอดอักเสบ และ
บางสายพันธุ์สามารถสร้างสารพิษปนเปื้อนในอาหารท้าให้ผู้ที่รับประทานอาหารเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้ (นันทนา, 2537; อิสยา, 2547) 

ปัจจุบันพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินั้นมีความส้าคัญต่อชีวิตประจ้าวันของมนุษย์อย่างมาก  
เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรแทนสารสังเคราะห์ต่างๆ และมีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอกมาหลายชนิด เช่น ยา
รักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องส้าอาง เป็นต้น ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีพืชพรรณธรรมชาติมากมายหลายชนิด  
เหมาะที่จะศึกษาหาแนวทางในการสกัดสารต่างๆ จากธรรมชาติน้ามาใช้ประโยชน์ จึงมีนักเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  
ค้นหาสารผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่มีผลทางชีวภาพ เช่น การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรต่อการเจริญของจุลชีพ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาเป็นยารักษาโรคต่างๆ (กชกร, 2553) พืชสมุนไพรพื้นเมือง เช่น แกแล (Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner) ซึ่ง
เป็นพืชสมุนไพรในวงศ์ Moraceae ส่วนของแก่นและใบมีสรรพคุณใช้รักษาแผล ลดอาการปวดบวมบริเวณจุดแมลงกัดต่อย ช่วยลดอาการผื่น
คัน แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. 
aureus สายพันธุ์ที่ไวต่อยาปฏิชีวนะและสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ (methicillin-resistant Staphylococcus aureus หรือ MRSA)และ 
S. epidermidis ของสารสกัดจากแกแลด้วยวิธี Disc diffusion โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธ์ิยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกลุ่ม 
Staphylococcus spp. ของสารสกัดจากแกแล และเปรียบเทียบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากแกแลกับยาปฏิชีวนะที่ใช้
ในปัจจุบัน เช่น Cefoxitin, Oxacillin เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางด้านจุลชีววิทยาและเป็นแนวทางในการน้าสารสกัดนี้มาพัฒนาต่อไป 
 

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมเชื้อแบคทีเรียที่ใช้ทดสอบ 

เช้ือแบคทีเรีย S. aureus ATCC 25923, S. aureus ATCC 43300 (MRSA) และ S. epidermidis (จากศูนย์เก็บรักษาและ
รวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) โดยน้ามาเพาะเลี้ยงลงบน
อาหาร Trypticase soy agar (TSA) + 2% NaCl บ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง ก่อนน้าไปใช้ทดสอบต่อไป 

  2.2 การเตรียมสารสกัดจากพืชสมุนไพร 
น้าส่วนแก่นของแกแลจาก 5 ภาค ของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) ภาคใต้ (จ.สงขลา) ภาคตะวันออก              

(จ.จันทบุรี) ภาคกลาง (จ.นนทบุรี) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.อุบลราชธานี) ที่ตากแห้งมาท้าให้เป็นผง ช่ังน้้าหนักพร้อมทั้งบันทึกผล 
จากนั้นน้าแก่นของแกแลที่เป็นผงละเอียดสกัดด้วยวิธีต้มในน้้าและสกัดด้วยวิธี Soxhlet โดยใช้ 50% เอทานอลเป็นตัวท้าละลาย กรองสาร
สกัดที่ได้ผ่านกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 1 และน้าสารสกัดที่ได้มาระเหยตัวท้าละลายด้วยเครื่อง Rotary  evaporator และช่ัง
น้้าหนักสารสกัดที่ได้ จากนั้นเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 oC จนกว่าจะน้ามาทดสอบ 

  2.3 การทดสอบฤทธิ์ยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียจากสารสกัดเบื้องต้นด้วยวิธี Disc diffusion 
ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี Kirby-Bauer disc diffusion ตามมาตรฐานของ NCCLS โดย

เขี่ยเช้ือบนผิวหน้าอาหาร TSA + 2% NaCl ประมาณ 5-7 โคโลนี เพาะลงในอาหาร Trypticase soy broth (TSB) + 2% NaCl บ่มที่
อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง จากนั้นปรับปริมาณเช้ือโดยดูจากความขุ่นของเช้ือและอาหารเลี้ยงเช้ือให้มีความขุ่นเท่ากับ McFarland 
เบอร์ 0.5 ซึ่งจะมีปริมาณเช้ือประมาณ 1.5x108 CFU/ml  

ส้าหรับการเตรียมแผ่น Antibiotic assay disk (AA-disc) สารสกัดจากแก่นแกแล โดยช่ังสารสกัดน้้าและสารสกัดเอทานอล
ของแก่นแกแลจ้านวน 0.1 g ละลายในน้้ากลั่น (ส้าหรับสารสกัดน้้า) ละลายในเอทานอล (ส้าหรับสารสกัดเอทานอล) ปริมาตร 1 ml จะได้
ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับ 100 mg/ml จากนั้นปิเปตสารสกัดปริมาตร 20 µl หยดลงบนแผ่น AA-disc ที่ปราศจากเช้ือจะได้ AA-disc 
บรรจุสารสกัดที่ความเข้มข้น 2 mg/ml 

ใช้ไม้พันส้าลีปราศจากเช้ือจุ่มลงในสารแขวนลอยของเช้ือที่ปรับความขุ่นเท่ากับ McFarland เบอร์ 0.5 บิดพอหมาดๆ และ
น้ามาป้ายบนผิวหน้าอาหาร Muller Hinton agar (MHA) + 2% NaCl ให้ทั่วผิวหน้าอาหารเลี้ยงเช้ือ โดยป้ายเป็นแนวระนาบ 3 ระนาบท้ามุม
กันประมาณ 60 องศา จากนั้นน้า AA-disc สารสกัดแกแลที่เตรียมและยาปฏิชีวนะ วางบนผิวหน้าของอาหาร MHA + 2% NaCl ที่ป้าย
แบคทีเรียทดสอบ และกดเบาๆ เพื่อให้ AA-disc ติดสนิทกับผิวหน้าอาหาร น้าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง วัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง (Inhibition zone) ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งบันทึกผลและแปรผลตามค่าที่มาตรฐานก้าหนดโดยใช้ S. aureus ATCC 
25923 เป็นแบคทีเรียมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพการทดสอบ ส้าหรับชุดควบคุมการทดสอบลบ (Negative control) จะใช้แผ่น AA-Disc ที่
บรรจุเฉพาะตัวท้าละลาย (น้้า และ 50% เอทานอล) และชุดควบคุมการทดสอบบวก (Positive control) จะใช้แผ่นยา Cefoxitin (30µg/disc) 
(Parija, 2009) 
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  2.4 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย (Minimum 
inhibitory concentration; MIC) ด้วยวิธี Agar dilution 

น้าสารสกัดจากแก่นแกแลที่ความเข้มข้น 40 mg/ml เจือจางด้วยน้้ากลั่น (ส้าหรับสารสกัดน้้า) และเจือจางด้วย 50%                 
เอทานอล (ส้าหรับสารสกัดเอทานอล) ให้มีระดับความเข้มข้นลดลงสองเท่า (two-fold dilution) จะมีความเข้มข้นเท่ากับ 40, 20, 10, 5, 2.5, 
1.25 และ 0.625 mg/ml ตามล้าดับ ปิเปตสารสกัดแต่ละระดับความเจือจาง ปริมาตร 1 ml ลงในหลอดทดลองปราศจากเช้ือที่บรรจุอาหาร
เลี้ยงเช้ือ Muller Hinton Agar ที่ผสม 2% NaCl หลอมเหลว (อุณหภูมิประมาณ 50oC) ในอัตราส่วนของสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อ
อาหารเลี้ยงเช้ือเท่ากับ 1:19 ผสมให้เข้ากัน จากนั้นเทลงบนจานเพาะเช้ือที่ปราศจากเช้ือ จะได้อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีความเข้มข้นของสารสกัด
จากแก่นแกแลผสมอยู่ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 และ 0.03125 mg/ml ตามล้าดับ ปิเปตแบคทีเรียทดสอบที่ปรับ
ความขุ่นเท่ากับ McFarland เบอร์ 0.5 ปริมาตร 10 µl หยดลงบนอาหารเลี้ยงเช้ือที่ผสมสารสกัดในแต่ละความเข้มข้นที่เตรียมไว้ น้าไปบ่มใน
ตู้บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 37 oC เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง บันทึกผลค่าความเข้มข้นที่น้อยที่สุดของสารต้านจุลชีพที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย
ทดสอบเป็นค่า MIC เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 

2.5 การหาค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ oxacillin ในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 
เพื่อใช้เป็นชุดควบคุม (Mahon, Lehman and Manuselis, 2007) 

เจือจางสารละลายยาปฏิชีวนะ oxacillin ด้วยน้้ากลั่นที่ปราศจากเช้ือด้วยวิธี two-fold dilution ให้มีความเข้มข้น
เท่ากับ 80, 40, 20, 10, 5 และ 2.5 µg/ml ตามล้าดับ ปิเปตสารละลายยาปฏิชีวนะ oxacillin แต่ละระดับความเจือจาง ปริมาตร 1 
ml ลงในหลอดทดลองปราศจากเช้ือที่บรรจุอาหารเลี้ยงเช้ือ Muller Hinton agar ที่ผสม 2% NaCl หลอมเหลว (อุณหภูมิ ประมาณ 
50oC) ในอัตราส่วนของสารสกัดที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่ออาหารเลี้ยงเช้ือเท่ากับ 1:19 ผสมให้เข้ากัน  เทลงบนจานเพาะเชื้อที่ปราศจาก
เช้ือ  จะได้อาหารเลี้ยงเช้ือที่มีความเข้มข้นของ Oxacillin ผสมอยู่ที่ความเข้มข้นเท่ากับ 4, 2, 1, 0.5, 0.25 และ 0.125 µg/ml 
ตามล้าดับ ปิเปตเช้ือ  S. aureus ATCC 25923 ทีป่รับความขุ่นเท่ากับ McFarland เบอร์ 0.5 ปริมาตร 10 µl หยดลงบนอาหารเลี้ยง
เช้ือที่ผสมยาปฏิชีวนะ oxacillin ในแต่ละความเข้มข้นที่เตรียมไว้ น้าไปบ่มในตู้บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ     37 oC เป็นเวลา 18-24 ช่ัวโมง 
บันทึกผลค่าความเข้มข้นท่ีน้อยที่สุดที่ยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923  เป็นค่า MIC 

  2.6 การทดสอบหาความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal 
Concentration; MBC) 

จากการหาค่าความเข้มข้นต่้าที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือแบคทีเรียในข้อ 2.4 สามารถน้ามาหาค่า MBC ได้ 
โดยน้าจานอาหารเลี้ยงเช้ือที่ได้ทดสอบหาค่า MIC บ่มที่อุณหภูมิ 37oC เป็นเวลา 16-18 ช่ัวโมง อีกครั้งหนึ่ง ถ้าความเข้มข้นของสารสกัด
จากแกแลที่สามารถฆ่าเช้ือได้จะไม่พบการเจริญของเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ แต่ถ้าความเข้มข้นของสารสกัดจากแกแลที่ไม่สามารถฆ่าเช้ือได้
จะพบการเจริญของเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือ 

  

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
3.1 วิธีการสกัดสารจากแก่นแกแลด้วยวิธี Soxhlet extraction และวิธีต้มในน้ ากลั่น 

การสกัดวิธีที่ 1 โดยน้าตัวอย่างผงสารสกัดแกแลจ้านวน 5 กรัม ละลายในตัวท้าละลาย 50% เอทานอลปริมาตร 150 ml 
จากนั้นสกัดด้วยวิธี Soxhlet extraction จนกว่าสารละลายจะใส น้าไปกรองและน้าไประเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน (Rotary 
evaporator) และค้านวณค่าปริมาณสารสกัด (% Yield) ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 1  

การสกัดวิธีที่ 2 โดยน้าตัวอย่างผงสารสกัดแกแลจ้านวน 5 กรัม มาต้มในน้้ากลั่นปริมาตร 150 ml ที่อุณหภูมิ 80-90 องศา
เซลเซียส นาน 10 นาที จากนั้นน้าไปกรองและน้าไประเหยด้วยเครื่องกลั่นระเหยแบบหมุน (Rotary evaporator) และค้านวณค่าปริมาณ
สารสกัด (% Yield) ที่ได้ แสดงดังตารางที่ 1 

จากวิธีการสกัดทั้ง 2 วิธี พบว่า การสกัดด้วยตัวท้าละลาย 50% เอทานอล ด้วยวิธี Soxhlet extraction ได้ค่า ปริมาณสาร
สกัด (% Yield) ที่สูงกว่าการสกัดด้วยตัวท้าละลายน้้าด้วยวิธีการต้ม  
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ตารางท่ี 1 ค่าปริมาณสารสกัด (% Yield) ของสารสกัดจากแกแลภาคต่าง ๆ ที่สกัดด้วยวิธี Soxhlet   
              extraction และวิธีการต้มในน้ ากลั่น  

แหล่งสมุนไพร 
สกัดด้วยวิธ ีSoxhlet extraction สกัดด้วยวิธีการต้ม 

%Yield ±SD %Yield ±SD 
ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 19.88 ±0.151 6.10 ±0.384 

ภาคใต้ จ.สงขลา 20.53 ±1.293 11.53 ±0.821 
ภาคตะวันออก จ.จันทบุร ี 19.92 ±0.174 2.22 ±0.047 

ภาคกลาง จ.นนทบุรี 19.92 ±0.424 3.91 ±0.148 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จ.อบุลราชธานี 11.55 ±0.147 3.47 ±0.147 

 

3.2 การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเบื้องต้นด้วยวิธี Disc diffusion 
ผลการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียจากสารสกัดแกแลในภาคต่างๆ ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่าสารสกัดน้้าจากแก่น

แกแลที่สกัดด้วยวิธีการต้มในน้้ากลั่น ที่ความเข้มข้น 2 mg/ml ออกฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 10 - 12 mm 
ออกฤทธิ์ยับยั้ง MRSA ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 10-13 mm ออกฤทธิ์ยับยั้ง S. epidermidis ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 
13-15 mm แสดงดังตารางที่ 2 ส้าหรับสารสกัดเอทานอลจากแก่นแกแลที่สกัดด้วยวิธี Soxhlet extraction ที่ความเข้มข้น 2 mg/ml 
ออกฤทธิ์ยับยั้ง S. aureus ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 12 - 13 mm ออกฤทธิ์ยับยั้ง MRSA ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 12-
13 mm ออกฤทธิ์ยับยั้ง S. epidermidis ให้ค่า Inhibition zone อยู่ในช่วง 13-18 mm แสดงดังตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดน้ าของแก่นแกแลที่ความเข้มข้น 2 mg/ml    
             ด้วยวิธี Disc diffusion 

แหล่งสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของInhibition zone  (mm) ± SD 

S. aureus 
ATCC 25923 

S. aureus 
ATCC 43300 (MRSA) 

S. epidermidis 

ภาคเหนือ 
ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภาคกลาง 

11 ±0.58 
12 ±0.58 
10 ±0.00 
11 ±0.58 
12 ±0.58 

12 ±0.58 
13 ±1.00 
10 ±0.58 
10 ±0.58 
12 ±0.58 

14 ±0.58 
15 ±0.00 
13 ±0.58 
14 ±0.58 
15 ±0.00 

ชุดควบคุม    
Cefoxitin 30 µg/disc 
Distilled water disc 
0.85% NaCl disc 

30 ±0.58 
- 
- 

17 ±0.58 
- 
- 

42 ±1.15 
- 
- 

     หมายเหตุ (-) ไม่ม ีInhibition zone (ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ), AA-disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm 
 

ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบฤทธิ์ยับย้ังเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดเอทานอลของแก่นแกแลที่ความเข้มข้น  
             2 mg/ml ด้วยวิธี Disc diffusion 

แหล่งสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของInhibition zone  (mm) ± SD 

S. aureus 
ATCC 25923 

S. aureus 
ATCC 43300 (MRSA) 

S. epidermidis 

ภาคเหนือ 
ภาคใต้ 

ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ภาคกลาง 

12 ±0.58 
12 ±0.00 
12 ±0.58 
12 ±0.58 
13 ±0.58 

13 ±0.58 
13 ±1.0  
13 ±0.58 
12 ±0.58 
13 ±0.00 

15 ±0.00 
18 ±1.00 
15 ±0.58 
13 ±0.58 
15 ±0.00 

ชุดควบคุม    
Cefoxitin 30 µg/disc 
50% Ethanol disc 
0.85% NaCl disc 

30 ±1.15 
- 
- 

17 ±1.00 
- 
- 

42 ±0.58 
- 
- 

     หมายเหตุ (-) ไม่ม ีInhibition zone (ไม่แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ), AA-disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm 
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3.3 การหาค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุดท่ีสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) ของสารสกัดจาก
แกแลด้วยวิธี Agar dilution 

จากการหาค่าความเข้มข้นที่ต่้าที่สุด (MIC) ของสารสกัดน้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลในการยับยั้งการเจริญของ S. 
aureus, MRSA และ S. epidermidis ด้วยวิธี Agar dilution เปรียบเทียบกับค่า MIC ของยาปฏิชีวนะ oxacilin  พบว่า สารสกัดน้้าของ
แก่นแกแลจากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ  S. aureus, MRSA และ S. 
epidermidis โดยมีค่า  MIC เท่ากับ 1 mg/ml ส้าหรับภาคตะวันออกมีค่า MIC เท่ากับ 2 mg/ml และสารสกัด เอทานอลของแก่นแกแล
จากภาคเหนือ  ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 
0.5 mg/ml ส้าหรับภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC  25923 และ S. epidermidis มีค่า 
MIC เท่ากับ 0.5 mg/ml และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ MRSA มีค่า MIC เท่ากับ 1 mg/ml แสดงดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุด (MIC) จากสารสกัดน้ าของแก่นแกแลในการยับยั้งการ  
             เจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar dilution 

แหล่ง 
สมุนไพร 

แบคทีเรีย 
ทดสอบ 

ส่วนสกัดน้้าของแก่นแกแล (mg/ml) ค่า  MIC 
(mg/ml) 

ค่า  MBC 
(mg/ml) 2   1 0.5 0.25 0.125 0.0625 

ภา
คเ

หน
ือ 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - + + + + 1 2 

S. aureus  
ATCC 43300 

(MRSA) 
- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - + + + + 1 2 

ภา
คใ

ต้ 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - + + + + 1 2 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - + + + + 1 2 

ภา
คะ

วัน
ออ

ก 

S. aureus 
ATCC 25923 

- + + + + + 2 >2 

S. aureus  
ATCC 43300 

(MRSA) 
- + + + + + 2 >2 

S. epidermidis - + + + + + 2 >2 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ

ยีง
เห

นือ
 S. aureus 

ATCC 25923 
- - + + + + 1 2 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - + + + + 1 2 

ภา
คก

ลา
ง 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - + + + + 1 2 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - + + + + 1 2 

หมายเหตุ  :     +  หมายถึง  มกีารเจรญิของเชื้อแบคทีเรีย, -  หมายถึง  ไม่มีการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุด (MIC) จากสารสกัดเอทานอลของแก่นแกแลในการยับยั้ง  
             การเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar dilution 

แหล่ง 
สมุนไพร 

แบคทีเรีย 
ทดสอบ 

ส่วนสกัดน้้าของแก่นแกแล (mg/ml) ค่า  MIC 
(mg/ml) 

ค่า  MBC 
(mg/ml) 2   1 0.5 0.25 0.125 0.0625 

ภา
คเ

หน
ือ 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - - + + + 0.5 1 

S. aureus  
ATCC 43300 

(MRSA) 
- - - + + + 0.5 1 

S. epidermidis - - - + + + 0.5 1 

ภา
คใ

ต้ 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - - + + + 0.5 1 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - - + + + 0.5 1 

ภา
คะ

วัน
ออ

ก 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - - + + + 0.5 1 

S. aureus  
ATCC 43300 

(MRSA) 
- - - + + + 0.5 1 

S. epidermidis - - - + + + 0.5 1 

ภา
คต

ะว
ันอ

อก
เฉ

ยีง
เห

นือ
 S. aureus 

ATCC 25923 
- - - + + + 0.5 1 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - + + + + 1 2 

S. epidermidis - - - + + + 0.5 1 

ภา
คก

ลา
ง 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - - + + + 0.5 1 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

- - - + + + 0.5 1 

S. epidermidis - - - + + + 0.5 1 

หมายเหตุ  :     +  หมายถึง  มกีารเจรญิของเชื้อแบคทีเรีย, -  หมายถึง  ไม่มีการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
 

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดน้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลกับยาปฏิชีวนะ oxacilin พบว่า  ยา
ปฏิชีวนะ oxacilin  มีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดน้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923 
และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 0.25×10-3 mg/ml ส้าหรับ S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ methicillin (MRSA) 
นั้น มีค่า MIC  มากกว่า 4×10-3 mg/ml แสดงดังตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบเพื่อหาค่าความเข้มข้นที่ต่ าที่สุด (MIC) ของยาปฏิชีวนะ oxacilin ในการยับยั้งการ  
             เจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี Agar dilution  

แบคทีเรีย 
ทดสอบ 

ยาปฏิชีวนะ oxacilin (mg/ml) 
ค่า  MIC (mg/ml)  4×10-3 2×10-3 1×10-3 0.5×10-3 0.25×10-3 0.125×10-3 

S. aureus 
ATCC 25923 

- - - - - + 0.25×10-3 

S. aureus ATCC 
43300 
(MRSA) 

+ + + + + + > 4×10-3 

S. epidermidis - - - - - + 0.25×10-3 
หมายเหตุ  :  +  หมายถึง  มีการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย, -  หมายถึง  ไม่มีการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย 
 

4. สรุป 
การศึกษาฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดจากแกแลในการยับยั้งการเจริญของ S. aureus ATCC 25923, S. 

aureus ATCC 43300 (MRSA) และ S. epidermidis ด้วยวิธี Disc diffusion พบว่า สารสกัดน้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลจากภาคต่างๆ 
ของไทยแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดังกล่าวได้ โดยสารสกัดด้วยเอทานอลมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียดีกว่าสารสกัดด้วย
น้้า ซึ่งประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของสารสกัดทั้ง 2 วิธีนั้นยังต่้ากว่าประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ cefoxitin  ส้าหรับ
การทดสอบเพื่อหาค่าความเข้มข้นที่ต่้าที่สุดของสารสกัดเอทานอลและน้้าจากแก่นแกแลในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) 
เปรียบเทียบกับยาปฏิชีวนะ oxacilin ด้วยวิธี Agar dilution  พบว่า สารสกัดเอทานอลของแก่นแกแลจากภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาค
กลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีค่า MIC เท่ากับ 0.5 mg/ml และสารสกัดน้้าของแก่นแกแล
จากภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของ S. aureus, MRSA และ S. epidermidis โดยมีค่า 
MIC เท่ากับ 1 mg/ml ส้าหรับภาคตะวันออกมีค่า MIC เท่ากับ 2 mg/ml และ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดเอทานอลและน้้า
จากแก่นแกแลกับยาปฏิชีวนะ oxacilin พบว่า ยาปฏิชีวนะ oxacilin มีประสิทธิภาพดีกว่าสารสกัดน้้าและเอทานอลจากแก่นแกแลในการ
ยับยั้งการเจริญของ S. aureus และ S. epidermidis มีค่า MIC เท่ากับ 0.25×10-3 mg/ml  ส้าหรับ S. aureus สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะ 
methicillin (MRSA) นั้น มีค่า MIC มากกว่า 4×10-3 mg/ml จึงควรท้าการแยกหาสารส้าคัญที่เป็นสารออกฤทธิ์ในแกแลต่อไป 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทุนวิจัยเลขที่ 12/2562 

เพื่อสนับสนุนการท้าวิจัยแก่บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ในสาขาเภสัชเวท โดยมี ภก.ผศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ 
เป็นที่ปรึกษาและแนะแนวทางในการด้าเนินงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ส้าหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเภสัชเวท   
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การศึกษาความเป็นไปไดก้ารผลิตก๊าซชีวภาพใช้เป็นพลังงานทดแทน 
กรณีศึกษาชุมชนตลาดน ้าดอนหวาย 
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วาศนศักดิ์ ลิ มควรสุวรรณ  รวินันท์ สุวรรณสถิตย์ และวุฒิชัย แซ่อุ้ย 
Vassanasak Limkhuansuwan, Rawinan Suwansatit and Wutthichai saeauir 

สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
E-mail: Vassanasak_lim@dusid.co.th Tel: 085-900-1292 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนกรณีศึกษาชุมชนตลาดน้้า

ดอนหวาย การทดสอบเบื้องต้น (Pretest) ขยะอินทรีย์ ผักตบชวา และเชื้อจุลินทรีย์ถูกทดสอบที่อัตราส่วน F/M ratio ต่างๆ พบว่า
อัตราส่วนที่เหมาะสมอยู่ที่ 0.5 ท้าให้เกิดประสิทธิภาพในการย่อยสลายและผลิตก๊าซชีวภาพสูง หลังจากนั้นท้าการทดสอบ สัดส่วน F/M 
ratio ที่ 0.5 ในถัง CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor ; CSTR) โดยท้าการเดินระบบเป็นระยะเวลา 30 วัน ภายใต้สภาวะไร้
อากาศ ผลจากการเดินระบบพบว่าสามารถก้าจัดสารอินทรีย์ในรูปของ COD ได้มากกว่าร้อยละ 90 และประสิทธิภาพการผลิตก๊าซ
ชีวภาพสะสมได้ 142,855 มิลลิลิตร เมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้เป็นพลังงานทดแทน กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้้าดอนหวายผลิต
ขยะ 1.4 ตันต่อวัน เมื่อน้าขยะแต่ละวันมาค้านวณในอัตราส่วนท่ี F/M Ratio ที่ 1 สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 113.2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน เปลี่ยนเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 135.84 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งสามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าในชุมชนตลาดน้้าดอนหวายได้เกือบ 2 แสนบาท
ต่อปี และยังสามารถการก้าจัดขยะได้ 14 ตันต่อวัน และก้าจัดผักตบชวาได้ ถึง 3.6 ตันต่อวัน 
ค้าส้าคัญ: ก๊าซชีวภาพ พลังงานทดแทน ผักตบชวา ตลาดน้้าดอนหวาย 
 

Abstract 
The objective of this research was to study the possibility of producing biogas as a renewable energy, case 

study of Don Wai floating market community. The pretest study of organic waste, water hyacinth and microorganisms 
were investigated by various F/M ratios which was found that the optimum ratio was 0.5. This ratio had high efficiency 
of biodegradation and biogas production. After that, this ratio used to apply in the CSTR (Continuous Stirred tank 
Reactor; ESTR) by operating for 30 days under anaerobic condition. The result operation shown COD removal efficiency 
more than 90% and had a high biogas production about 142,855 milliliters. When consideration of using biogas as 
alternative energy, in case of Don Wai floating market community produced 1.4 tons of Organic waste per day.                      
If calculating this value to Biogas production would be equal to 113.2 m3/day at F/M ratio 1 which was converted to 
electric energy at 135.84 kilowatts/hour. It could be reduce electricity costs in the Don Wai floating market community 
by nearly 200,000 baht per year and also eliminated 4 tons of organic waste/day, and water hyacinth up to 3.6 tons/day. 
Keywords: Biogas, Renewable energy, Water hyacinth, Don Wai Floating Market. 
 

1. บทน้า 
ปัจจุบันปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในมีปริมาณขยะเกิดขึ้น 29.09 ล้านตัน และถูกขนน้าไปก้าจัด 13.6 ล้านตัน ถูก

ก้าจัดอย่างถูกต้อง 8.4 ล้านตัน ยังเหลืออีกประมาณ 7.09 ล้านตันที่ยังไม่ได้ก้าจัดอย่างถูกต้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) และมีปริมาณ
ผักตบชวาในประเทศไทยจากการส้ารวจทั่วประเทศพบว่าผักตบชวาในขณะนี้มีมากถึง 6.2 ล้านตัน (กัลยา สุนธรรุงส์สกุล, 2562) ใน
ปัจจุบันขยะและผักตบชวาที่พบในประเทศในแต่ละวันมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีเนื่องจากอัตราประชากรและปีนั้น มีการเพิ่มมากข้ึน 
มีความหนาแน่นและในทางเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็วด้านอุปโภคและบริโภคเห็นได้ชัดว่าประชากร เพิ่มขึ้นขยะเพิ่มมากขึ้น
ตามล้าดับ ซึ่งเป็นสาเหตุในการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถ้ามีการจัดการและดูแลที่ถูกวิธีขยะและผักตบชวาเหล่านี้จะไม่ท้าให้ส่งผลเสีย
ต่อสภาพแวดล้อมและครัวเรือน 

 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาการเติบโตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและในขณะนั้นประเทศไทยก้าลังอยู่ในช่วงพัฒนาเป็น 
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรรได้มีการขยายตัวออกมามากขึ้นสู่จังหวัดนครปฐม อาชีพส่วนใหญ่ของ
ชาวนครปฐม คือเกี่ยวกับเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืช ผัก ผลไม้ รวมถึงทั้งปริมาณขยะที่ลงสู่แม่น้้าที่มาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
ด้วยส่งผลให้ผักตบชวาในแม่น้้าท่าจีนจังหวัดนครปฐมในพื้นที่ชุมชนตลาดน้้าดอนหวายมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (เทศบาลต้าบล
บางกระทึก, 2559) ซึ่งในตลาดน้้าดอนหวายจะมีทั้งอาหารคาวหวานและผักผลไม้ต่างๆ ผลผลิตส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรของชาว
จังหวัดนครปฐม ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแวะเวียนตลาดน้้าดอนหวายเป็นจ้านวนมาก แต่ในวันเสาร์-อาทิตย์มี
นักท่องเที่ยวเยอะกว่าวันปกติทุกวัน ท้าให้เกิดปัญหาของขยะที่มีจ้านวนเพิ่มขึ้นตามจ้านวนนักท่องเที่ยว เห็นได้ว่า ขยะส่วนหน่ึงมาจาก
นักท่องเที่ยวในแต่ละวันอีกส่วนขยะจะมาจากอาหารที่เหลือหรือเศษผักผลไม้จากผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งในตลาดน้้าและ ร้านอาหาร
บนแพท้าให้มีปริมาณขยะเฉลี่ยยอยู่ที่ 1.4 ตันต่อวัน (เทศบาลต้าบลบางกระทึก, 2559; กรมทรัพยากรน้้า, 2555) ซึ่งควรจัดการและ
บ้าบัดเพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในการบ้าบัดสารอินทรีย์และของเหลือท้ิงการเกษตรเพื่อให้ได้ประโยชน์จึงมีนักวิจัยหลายท่านสนใจ
การบ้าบัดด้วยกระบวนการหมักให้เกิดก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งใช้เช้ือกลุ่มจุลินทรีย์หลายกลุ่มผสมกันท้าให้เกิดการย่อยสลาย
สารอินทรีย์และเปลี่ยนสารอินทรีย์ดังกล่าวไปเป็นก๊าซช่ัวภาพ (พิมพ์ใจ นามศรี, 2552) ซึ่งสามารถน้ากลับมาใช้เป็นประโยชน์ทางด้าน
พลังงานให้กับชุมชนได้ นิลวรรณ ไชยทนุ และอัจฉรา จันทรผง (2556) ได้ท้าการศึกษาศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยระบบ
หมักย่อยร่วมระหว่างผักตบชวากับมูลสุกรโดยถัง CSTR พบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพจากผักตบชวาโดยแซ่สารละลายด่าง มีประสิทธิภาพ
ที่ดีในการหมักย่อยส่วนของ COD ได้ดีกว่าแบบไม่มีการใช้ด่าง นอกจากน้ันยังพบว่าในปี พ.ศ.2557 รุ่งทิวา สีมาปาน ได้ศึกษาศักยภาพ
การผลิตกาซมีเทนจากการหมักร่วมของมูลสุกรและหญ้าเนเปียร์ หมักท้าการทดลองในระดับถังปฏิกรณ์แบบกวนผสม (CSR) โดยท้า
การทดลองนี้อัตราส่วนมูลสุกรและหญ้าเนเปียร์หมักที่ 4:6 5:5 6:4 พบว่า อัตราส่วนที่ดีที่สุดคือมูลสุกรต่อหญ้าเนเปียร์หมัก 4:6 ให้
พลังงานทั้งหมดที่ 943 kW/ton ของวัตถุดิบและให้พลังงาน ความร้อนที่ 472 kW ในขณะเดียวกัน สุภาวดี น้อยน้้าใส (2557) ได้
ท้าการศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบถังปฏิกรณ์ผลิตก๊าซชีวภาพจากฟางข้าวด้วยวิธีการหมักร่วมกับมูลสุกรเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพในระบบหมักแบบกะและกึ่งกะโดยใช้ระยะเวลาทดสอบ 20 วัน Luca Corno (2558) ได้ศึกษาการหมัก
ย่อยอ้อยยักษ์เป็นพืชที่ไม่ใช่มีแนวโน้มในการน้ามาผลิตก๊าซชีวภาพ โดยน้าอ้อยยักษ์และข้าวโพดหมักน้ามาท้าการทดสอบในสารละลาย
ผสมกับอาหารหมูส้าหรับการผลิตก๊าซมีเทนทางชีวภาพโดยวิธีการหมักต่อเนื่องในถังปฏิกรณ์ (CSTR) ผลการวิจัยพบว่าอ้อยผลิต ก๊าซ
มีเทนน้อยกว่าข้าวโพด 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท้าการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และผักตบชวา โดยการ
น้าเอาเทคโนโลยีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศมาใช้โดยใช้ถังหมักชนิดระบบถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ (Continuous 
Stirred Tank Reactor; CSTR) ขนาด 10 ลิตร ติดตั้งใบกวนภายในถัง เพื่อท้าการศึกษาประสิทธิภาพของการเกิด ก๊าซมีเทนจากขยะ
อินทรีย์และผักตบชวาโดยศึกษา สัดส่วนเศษอาหารและผักตบชวาต่อจุลินทรีย์ในระบบ (Food to Microorganism ratio; F:M ratio) ต่อ
ประสิทธิภาพในการเกิดก๊าซชีวภาพมากเพียงใดเพื่อใช้ประเมินความเป็นไปได้ในการผลิต เป็นพลังงานทดแทนเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท้าเพื่อการประเมินการเกิดก๊าซชีวภาพในถังหมัก ระบบถังกวนสมบูรณ์แบบสภาวะไร้อากาศ  

(Continuous Stirred Tank Reactor ; CSTR) ที่ได้จากขยะอินทรีย์ผสมกับผักตบชวา ที่ได้มาจากตลาดน้้าดอนหวาย ต.ท่าพูด อ.สาม 
พราน จ.นครปฐม โดยมีขั้นตอนต่างๆ ในการด้าเนินการศึกษา ได้แก่ การเก็บตัวอย่างขยะอินทรีย์และผักตบชวา การเตรียมขยะอินทรีย์
และผักตบชวา การวิเคราะห์คุณสมบัติของขยะอินทรีย์และผักตบชวา การเตรียมเช้ือจุลินทรีย์ การวิเคราะห์คุณสมบัติจุลินทรีย์ ชุดระบบ
ถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ ขั้นตอนการเดินระบบถัง CSTR ในการผลิตก๊าซชีวภาพ การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนของขยะอินทรีย์
และผักตบชวาต่อเช้ือจุลินทรีย์ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ขยะอินทรีย์ (Organic Waste) 
ขยะอินทรีย์ที่น้ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการเก็บตัวอย่างมาจากตลาดน้้าดอนหวาย ต.ท่าพูด อ.สามพราน จ.นครปฐม โดย

ท้าการเก็บตัวอย่างขยะอินทรีย์ทั้งหมด 10 กิโลกรัม ตัวอย่างขยะอินทรีย์ที่ได้มาท้าการปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นขยะมูลฝอย ปั่นท่ี
ความเร็ว 25,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นน้าขยะอินทรีย์ทั้งหมดมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน น้ากลับไปเก็บในตู้เย็นที่
อุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการย่อยสลายของจุลินทรีย์จากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น ท้าการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของขยะ
อินทรีย์ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าความช้ืน (Moisture) ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ค่าปริมาณเถ้า (Ash) 
ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ (COD) และค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) โดยวิเคราะห์ตามวิธี
มาตรฐาน APHA, 2005 
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2.2 ผักตบชวา (Water hyacinth) 
ผักตบชวาที่น้าใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท้าการเก็บตัวอย่างมากตลาดน้้าดอนหวาย ต.ท่าพูด อ.สามพราน จ. นครปฐม โดยท้า

การเก็บตัวอย่างผักตบชวาทั้งหมด 10 กิโลกรัม ตัวอย่างผักตบชวาที่ได้มาได้ท้าการปั่นให้ละเอียดโดยใช้เครื่องปั่นขยะมูลฝอย ปั่นที่
ความเร็ว 25,000 รอบ/นาที เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นน้าผักตบชวาทั้งหมดมาผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน น้ากลับไปเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 
+4 องศาเซลเซียส เพื่อป้องกันการย่อยสลายของจุลินทรีย์จากปฏิกิริยาชีวเคมีที่เกิดขึ้น ท้าการวิเคราะห์หาคุณสมบัติของผักตบชวาได้แก่ 
ค่าความช้ืน (Moisture) ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ค่าปริมาณเถ้า (Ash) ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้
เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ (COD) และค่าปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) โดยวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐาน APHA, 2005 

2.3 เชื อจุลินทรีย ์
เช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถูกน้ามาปรับสภาพก่อนท้าการทดลอง โดยท้าการเติมสารอาหารเลี้ยงเช้ือด้วยผักตบ

และขยะอินทรีย์ปั่น อย่างละ 10 กรัม ในระหว่างการรอในขั้นตอนการทดลองต่อไปตะกอนเช้ือจะถูกน้าไปวิเคราะห์ ดัชนีช้ีวัดต่างๆ ได้แก ่
ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VSS) และค่าปริมาณเถ้า (Ash) เพื่อใช้ส้าหรับค้านวณค่า
สารอาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F:M ratio) ต่อไป 

2.4 การทดสอบการผลิตก๊าซชีวภาพเบื องต้น (Biogas Pretest) 
เมื่อท้าการวิเคราะหค์ุณสมบัติและดัชนีช้ีวัดต่างๆ ของขยะอินทรีย์ ผักตบชวา และเช้ือจุลินทรีย์แล้ว น้าค่าเหล่านั้น มาค้านวณ 

เพื่อที่จะท้าการทดสอบ Pretest ตามอัตราส่วน F/M ratio และวัดผลปริมาณก๊าซชีวภาพ เพื่อจะน้าอัตราส่วนนั้นไป ทดสอบในระบบ 
CSTR ต่อไป ในการทดสอบ Pretest จะท้าการทดสอบในขวดไวแอลสีชาเพื่อป้องกันแสงแดดหรือรังสียูวีที่จะท้าปฏิกิริยากับเช้ือจุลินทรีย์ 
ท้าการใส่ขยะอินทรีย์และผักตบชวาตามอันตราส่วน F/M ratio ที่ก้าหนดไว้ ดังตารางที่ 1 และ 2 แล้วปรับปริมาณน้้าในขวดให้ได้ร้อยละ 
80 ท้าการปรับค่าพีเอช ทุกขวด แล้วท้าการปิดฝาขวดไวแอลเพื่อท้าการหมักในสภาวะไร้ออกซิเจน 

 

ตารางท่ี 1 อัตราส่วนของขยะอินทรีย์ ผักตบชวาและขยะอินทรีย์ผสมผักตบชวาในการทดสอบ Pretest 
รหัส ขยะอินทรยี์ (กรัม) ผักตบ (กรัม) 
0:1 - 0.1 
0:2 - 0.2 
0:3 - 0.3 
0:4 - 0.4 
0:5 - 0.5 
1:0 0.5 - 
1:1 0.5 0.1 
1:2 0.5 0.2 
1:3 0.5 0.3 
1:4 0.5 0.4 
1:5 0.5 0.5 

 

ตารางท่ี 2 อัตราส่วนของขยะอินทรีย์ผสมย่อยผักตบชวาปรับสภาพด้วยสารเคมีในการทดสอบ Pretest 
รหัส ขยะอินทรยี์ (กรัม) ย่อยผกัตบ (กรัม) 
1:1 0.5 0.1 
1:2 0.5 0.2 
1:3 0.5 0.3 
1:4 0.5 0.4 
1:5 0.5 0.5 

 

2.5 ชุดระบบถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ (CSTR) 
ลักษณะเป็นถังกลมท้ามาจากอะคริลิก (Acrylic) กว้าง 18 เซนติเมตร สูง 25 เซนติเมตรยาว 25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง   

9 เซนติเมตร เส้นรอบวง 82 เซนติเมตร ขนาดบรรจุ 10.2 ลิตร มีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ ชุดถัง CSTR-C และ CSTR-T โดยถัง CSTR-T (Testing 
reactor) ได้มาจากผลการทดสอบ Pretest และอีกชุดเป็นถงั CSTR-C (Control) ที่มีแต่เช้ือจุลินทรีย์ แสดงดังภาพที่ 1 และในการเก็บก๊าซ 
จะใช้ก๊าซมิเตอร์เป็นเครื่องมือวัดปริมาณก๊าซ โดยใช้หลักการของการแทนที่น้้า ก๊าซที่เกิดขึ้นจะผ่านมาตามท่อสายยางจากวาล์วด้านบนถัง
หมักผ่านสายยางแล้วต่อกับก๊าซมิเตอร์ ภายในก๊าซมิเตอร์จะมีกล่องอะครีลิคที่พลิกไปมาได้เมื่อก๊าซบรรจุเต็ม ขนาดกว้าง 12 เซนติเมตร สูง 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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30 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร ขนาดบรรจุน้้า 5,400 มิลลิลิตร และชุดนับก๊าซ บันทึกปริมาณก๊าซที่
เกิดขึ้น 

ระบบถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ (CSTR) 

 
ภาพที่ 1 ชุดถังกวนสมบูรณ์แบบไร้อากาศ (CSTR) ทั งสองถัง 

 
2.6 ขั นตอนการเดินระบบการผลิตก๊าซชีวภาพโดยระบบถังกวนสมบูรณ์แบบสภาวะไร้อากาศ 

การเดินระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้เลือกสถานที่ในการเดินระบบห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
โดยเลือกสถานที่มมุอับแสงภายใต้อุณหภูมิห้องท้าการติดตั้งระบบโดยใช้ถัง CSTR วางให้สมดุลกับระดับพื้นที่ต้องการ ในการเดินระบบถัง 
CSR นั้นจะแบ่งเป็นสองชุดถังชุดแรก CSTR-T เป็นอัตราส่วนของเช้ือผสมกับขยะอินทรีย์และผักตบชวา ที่อัตราส่วน F/M ratio ที่ดีที่สุด ที่
ได้จากผลการทดสอบหาอัตราส่วน Pretest ถังชุดที่สอง คือถัง Control ที่มีแต่เช้ือจุลินทรีย์ เพื่อน้าอัตราการเกิดก๊าซมาเปรียบเทียบกับถัง
ชุดแรกท้าการปรับสภาพเช้ือให้ pH = 7 น้าเช้ือลงถัง CSTR-C และถัง CSTR-T ตาม อัตราส่วน F/M ratio แล้วน้าผักตบชวาเละขยะ
อินทรีย์ในอัตราส่วน F/M ratio ที่ดีที่สุดในการทดสอบ Pretest ใส่ลงในถัง CSTRT แสดงดังภาพที่ 3.7 จะท้าการปรับปริมาตรน้้าของทั้ง
สองให้ได้ 80% แสดงดังภาพที่ 3.8 ในการเดินระบบจะท้าการเปิดใบพัดที่ความเร็ว 108 รอบ/นาที ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
CSTR จะท้าการเก็บปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น ท้าการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซและเก็บตัวอย่างน้้าเสียที่ออกจากระบบเพื่อวิเคราะห์หาค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าความช้ืน (moisture Content) ค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ค่าปริมาณออกซิเจน
ทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชันสารอินทรีย์ (COD) ค่าอัลคาไลนิติ้ (alkalinity) หลังจากนั้นท้าการฉีดวัดก๊าซ โดยเครื่องมือในการ
ตรวจวัดก๊าซชีวภาพ รุ่น COMBBIMASS GA-m จากประเทศเยอรมันเพื่อหาความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลคุณลักษณะของผักตบชวา 

ผลวิเคราะห์คุณลักษณะของผักตบชวาทางกายภาพ ผักตบชวามีล้าต้นสั้นแตกใบเป็นกอมีไหล ซึ่งจะเกิดตามซอกใบ แล้วโต
เป็นต้นอ่อนที่ปลายไหล ใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลม ก้านใบกลมอวบน้้า ตรงกลางพองออก ภายในเป็นช่องอากาศ คล้ายฟองน้้าช่วย
ให้ลอยน้้าได้ ดอกเกิดเป็นช่อที่ปลายยอดมีดอกย่อย 3-25 ดอก สีม่วงอ่อน มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบบนสุดขนาดใหญ่กว่ากลีบอื่นๆ และมีจุด
เหลืองที่กลางกลีบ ขยายพันธุ์โดยการแยกต้นอ่อนที่ปลายไหลไปปลูก ดังภาพที่ 2 

 
 

 

ภาพที่ 2 คุณลักษณะทางกายภาพของผักตบชวา 

ถัง CSTR-C                ถัง CSTR-T 

ท่อสง่ก๊าซชีวภาพ         ท่อเติมเศษอาหาร              ท่อส่งก๊าซชีวภาพ 

ท่อเกบ็ตัวอย่าง 
น้้าวิเคราะห ์

 
ใบพัดกวน 

 
 
 
 

ท่อน้้าทิ้ง 
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คุณลักษณะของผักตบชวาทางด้านเคมี ค่าวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าความช้ืน (Moisture) ค่าของแข็ง
ทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ค่าปริมาณเถ้า (Ash) คงปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดชัน สารอินทรีย์ 
(COD) และค่าปริมาณโปรตีนในโตรเจนท้ังหมด (TKN) ดงัตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3 คุณลักษณะของผักตบชวา 
องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Moisture (%) 92.3   18.01 

TS (%) 5.67    2.08 
VS (%) 83.62    0.03 
Ash (%) 16.38    0.03 

COD (mg/l) 43200 - 
TKN (mg/l) 2.17    0.23 

 
จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของผักตบชวาทางด้านเคมีพบว่า มีค่าความช้ืน (Moisture) อยู่ในช่วงร้อยละ 92.3 ค่าปริมาณ

ของแข็งทั้งหมด (TS) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 5.67 ซึ่งค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) คือร้อยละ 83.62 แสดงให้เห็นถึง องค์ประกอบส่วนใหญ่
ของผักตบชวามีน้้ามากกว่าร้อยละ 50 และค่าปริมาณเถ้า (Ash) ร้อยละ 16.38 ซึ่งค่าที่ออกมานั้นแสดงว่า ผักตบชวามีความช้ืนสูง สังเกตได้
จากปริมาณค่าความช้ืน (Moisture) ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์สูงซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของผักตบชวาที่แสดงว่ามีน้้าเป็นองค์ประกอบมากถึง
ร้อยละ 80 ค่า COD อยู่ในช่วง 43,200 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณโปรตีน (ไนโตรเจน) ทั้งหมด (TKN) 2.17 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

3.2 ผลคุณลักษณะของขยะอินทรีย์ 
   คุณลักษณะของขยะอินทรีย์ทางด้านเคมีค่าวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าความช้ืน (Moisture) ค่า 

ของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งระเหยง่าย (VS) ค่าปริมาณเถ้า (Ash) ค่าปริมาณออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อออกซิเดช้ัน 
สารอินทรีย์ (COD) และค่าปริมาณโปรตีน (ไนโตรเจน) ทั้งหมด (TKN) แสดงผลดังตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4 คุณลักษณะของขยะอินทรีย์  
องค์ประกอบ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

pH 3.67    0.06 
Moisture (%) 85.6   17.09 

TS (%) 14.4    17.09 
VS (%) 93.64    0.02 
Ash (%) 6.364    0.02 

COD (mg/l) 43,200    28,800 
TKN (mg/l) 1.4    0.08 

 

จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของขยะอินทรีย์ทางด้านเคมีพบว่า มีค่าพีเอช (pH) อยู่ในช่วง 3.6-3.7 ซึ่งมีค่าเป็นกรดมาก มี
ค่าความช้ืน (Moisture) อยู่ในช่วงร้อยละ 85.6 ค่าปริมาณของแข็งทั้งหมด (TS) พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 14.4 ซึ่งค่าของแข็ง 
ระเหยง่าย (VS) คือร้อยละ 93.64 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบส่วนใหญ่ของขยะอินทรีย์มีน้้ามากกว่าร้อยละ 50 และค่าปริมาณเถ้า 
(Ash) คือ 6.36 ซึ่งค่าท่ีออกมานั้นแสดงว่าขยะอินทรีย์มีความชื้นสูง สังเกตได้จากปริมาณค่าความช้ืน (Moisture) ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์สูง
ซึ่งสอดคล้องกับองค์ประกอบของขยะอินทรีย์ที่แสดงว่ามีน้้าเป็นองค์ประกอบมากถึงร้อยละ 80 ค่า COD อยู่ในช่วง 43,200 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และค่าปริมาณโปรตีน (ไนโตรเจน) ทั้งหมด (TKN) 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

3.3 ผลการศึกษาปริมาณก๊าซสะสมของขยะอินทรีย์และผักตบชวา 
จากการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซสะสมของขยะอินทรีย์และผักตบชวา ในการทดสอบเบื้องต้น (Pretest) เพื่อหาปริมาณที่ 

เหมาะสมในการท้าให้เกิดก๊าซชีวภาพได้ดีที่สุด โดยท้าการทดสอบที่สัดส่วนของน้้าหนักแห้งต่างๆ (TS) ได้แก่ การทดสอบขยะอินทรีย์ 
0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผักตบ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผักตบ 0.2 กรัมน้้าหนักแห้ง ผักตบ 0.3 กรัมน้้าหนักแห้ง ผักตบ 0.4 กรัมน้้าหนัก
แห้ง และผักตบ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง พบว่าขยะอินทรีย์ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้งในการทดสอบเบื้องต้นสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้
มากที่สุดคือ 226.4 มิลลิลิตร รองลงมาคือ ผักตบ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 198.2 มิลลิลิตร และที่น้อย
ที่สุดคือผักตบชวาน้้าหนักแห้ง 0.1 กรัมต่อน้้าหนักแห้งสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 96.8 มิลลิลิตร แสดงดังภาพท่ี 3 
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ภาพที่ 3 ปริมาณก๊าซชีวภาพของขยะและผักตบชวาในอัตราส่วนต่างๆ  

 
หลังจากนั้นท้าการทดสอบการผสมของสัดส่วนขยะอินทรีย์กับผักตบชวาที่อัตราส่วนต่างๆ พบว่าสัดส่วนขยะอินทรีย์ 0.5 

กรัมน้้าหนักแห้ง ผสมผักตบชวา 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 473.0 มิลลิลิตร และอัตราส่วนที่เกิดน้อย 
ที่สุดคือ ขยะอินทรีย์ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผสมผักตบชวา 0.1 กรัมน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 287.4 มิลลิลิตร 
แสดงดังภาพท่ี 4 

 
ภาพที่ 4 ปริมาณก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์ผสมผักตบชวาในอัตราส่วนต่างๆ 

 
หลังจากนั้นน้าผักตบชวาที่มีการย่อยด้วยกรดก่อน (Pretreatment) มาผสมกับขยะอินทรีย์ในอัตราส่วนเดียวกันพบว่า                

ขยะอินทรีย์ 0.5 กรัมต่อน้้าหนักแห้ง ผสมผักตบชวาที่ผ่านการย่อยด้วยกรด 0.5 กรัมต่อน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสม ได้ 
446.1 มิลลิลิตร และอัตราส่วนที่เกิดน้อยท่ีสุดคือ ขยะอินทรีย์ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผสมผักตบชวาท่ีผ่านการย่อยด้วยกรด 0.1 กรัม
น้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้ 318.7 มิลลิลิตร แสดงดังภาพท่ี 5 เมื่อท้าการเปรียบเทียบระหว่างการย่อยผักตบชวา              
ด้วยกรดกับไม่ย่อยด้วยกรดพบว่า ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดดีที่สุดของแต่ละอัตราส่วน จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมของขยะผสม
ผักตบ 0.5:0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง กับขยะผสมย่อยผักตบ 0.5:0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง นั้นมีปริมาณก๊าซสะสมที่ไม่ต่างกันมาก ในช่วง 1-8               
วันแรกปริมาณก๊าซของทั้งสองเกิดเท่ากัน แต่หลังจากวันที่ 8 จนถึงวันที่ 30 นั้น ปริมาณก๊าซสะสมของขยะผสมผักตบ 0.5:0.5 นั้น                     
มีปริมาณก๊าซสะสมมากกว่าขยะผสมย่อยผักตบเล็กน้อยเป็นเพราะผักตบที่ผ่านกระบวนการปรับสภาพด้วยสารเคมีนั้น จะถูกสารเคมีก้าจัด
สารอาหารบางส่วนที่จ้าเป็นต่อการเกิดก๊าซออกไป จึงท้าให้ปริมาณก๊าซสะสมของขยะผสมย่อยผักตบ 0.5:0.5 นั้นค่อนข้างแตกต่างกับ
ปริมาณก๊าซสะสมของขยะผสมผักตบ 0.5:0.5 เล็กน้อย 
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ภาพที่ 5 ปริมาณก๊าซชีวภาพของขยะอินทรีย์ผสมผักตบชวาที่ผ่านการย่อยด้วยกรดในอัตราส่วนต่างๆ 

 
เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบในข้ันตอนเบื้องต้นทั้งหมดพบว่า อัตราส่วนที่เกิดก๊าซชีวภาพได้ดีที่สุดคือ อัตราส่วนของขยะ

อินทรีย์ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผสมผักตบชวา 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสมได้สูงสุดคือ 473 มิลลิลิตร และอัตราส่วน
ที่ผลิตก๊าซชีวภาพได้น้อยที่สุด คืออัตราส่วนผักตบที่ไม่ผสมขยะ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพสะสม ได้ 198.2 มิลลิลิตร 
แสดงดังภาพที่ 6 

 
ภาพที่ 6 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดดีที่สุดของแต่ละอัตราส่วน 

 
 

 
ภาพที่ 7 ปริมาณองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ ในอัตราส่วนต่างๆ ที่ดีที่สุด 
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซชีวภาพในอัตราส่วนที่ดีท่ีสุดของแต่ละอัตราส่วน พบว่าอัตราส่วน 0.5:0.1 กรัมน้้าหนัก แห้ง
ของขยะอินทรีย์ผสมผักตบชวาที่ผ่านกระบวนการย่อยนั้นเกิดก๊าซได้ดีที่สุด ซึ่งวัดค่าได้ มีเทนร้อยละ 52.9 คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 
38.8 ออกซิเจนร้อยละ 1.4 และไฮโดรเจนซัลไซด์ 93.3 พีพีเอ็ม ขณะที่ขยะอินทรีย์ไม่ผสมผักตบชวา 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง วัดค่าได้มีเทน
ร้อยละ 44.3 คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 31.1 ออกซิเจนร้อยละ 54 และไฮโดรเจนซัลไซด์ 23.3 พีพีเอ็ม แสดงดังภาพที่ 7 เห็นได้ว่าค่า
มีเทนของทุกอัตราส่วนไม่ต่างกันมาก และค่ามีเทนที่ได้มีปริมาณร้อยละมากกว่าค่าองค์ประกอบอ่ืนๆ สรุปว่าทุกอัตราส่วนในการศึกษา
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพที่ท้าการทดสอบ Pretest นั้นเป็นก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ซึ่งสัดส่วนที่
จะน้าไปศึกษาในการเริ่มต้นของการเดินระบบในถังหมักไร้อากาศในขั้นตอนการศึกษาต่อไป คือ ขยะอินทรีย์ 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ผสม
ผักตบชวา 0.5 กรัมน้้าหนักแห้ง ซึ่งเมื่อคิดเป็นสัดส่วนสารอาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ในถังตกตะกอน (F/M ratio) นั้นมีค่าเท่ากับ 0.5 ซึ่งใช้ใน
การศึกษาขั้นตอนต่อไป) 

 
3.4 ผลคุณภาพน ้าและประสิทธิภาพของระบบหมักก๊าซชีวภาพด้วยถัง CSTR 
การศึกษาประสิทธิภาพของถัง CSTR นั้นใช้อัตราส่วนที่ดีที่สุดที่ได้จากผลการทดสอบเบื้องต้นซึ่งเมื่อคิดเป็นอัตราส่วน F/M 

ratio เท่ากับ 0.5 โดยการศึกษาท้าการแบ่งถงั CSTR ออกเป็น 2 ถังได้แก่ CSTR-T และ CSTR-C ซึ่งแต่ละถังจะเดินระบบ ดังนี ้
ถัง CSTR-T คือ ถังเช้ือผสมขยะอินทรีย์และผักตบชวาในอัตราส่วนที่ได้จาก Pretest 
ถัง CSTR-C คือ ถังเช้ือที่ไม่ผสมกับขยะอินทรีย์และผักตบชวา  
โดยผลของลักษณะน้้าเสียเข้าและออกแสดงถึงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมในการเดินระบบ CSTR ในการผลิตก๊าซ 

ชีวภาพโดยท้าการเดินระบบเป็นระยะเวลา 30 วัน แสดงผลดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 คุณลักษณะออกและประสิทธิภาพของถัง CSTR-T และ CSTR-C 
ดัชนีชี วดั ถัง CSTR-T ถัง CSTR-C 

pH 7.05 7.52 
VFA 1000 250 
ALK 4000 2250 

VFA / ALK 0.1111 0.11 
COD (mg/l) 4120 960 

COD removal (%) >90  
 

ผลจากตารางคุณลักษณะน้้าออกและประสิทธิภาพในระบบถัง CSTR ทั้งสองถัง พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของถัง CSTR-T ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง แต่ถัง CSTR-C กลับมีค่าความเป็นกรดด่างเพิ่มขึ้น pH = 7.52 ค่า VFA/ALK ในระบบ ไม่เกิน 0.8 แสดงให้เห็นว่า
สภาวะแวดล้อมของระบบ CSTR มีค่าค่อนข้างดีและมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงและเมื่อพิจารณาค่าในการก้าจัดสารอินทรีย์ เห็นได้ว่ามี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงโดยค่า COD ในถัง CSTR-T สามารถก้าจัด COD ได้มากกว่าร้อยละ 90 ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับของ 
ฐปน ช่ืนบาล (2556) ซึ่งได้ใช้ถังกวนผสมสมบูรณ์ในการบ้าบัดกากของเสียจากสุกรซึ่งมีค่าบ้าบัด COD มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งจากผลการ
ทดลองนี้เห็นได้ว่าการเดินระบบประสิทธิภาพของระบบมีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของระบบ ซึ่งจะเห็นได้มากขึ้นจะการวิเคราะห์
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของการศึกษาขั้นต่อไป 

 

 
ภาพที่ 8 ปริมาณก๊าซชีวภาพต่อวันในระบบถัง CSTR-T 
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จากภาพที่ 8 ผลของปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละวันโดยท้าการเดินระบบ CSTR-T ที่ F/M ratio 0.5 พบว่า ช่วงแรกนั้น
สามารถเกิดก๊าซชีวภาพได้ดี จนถึงวันที่ 8 ปริมาณก๊าซได้ลดลง จึงท้ากระตุ้นระบบด้วยการเติมสารอาหารเข้าไปที่สัดส่วนเดิมซึ่งผลจากการ
เติมสารอาหารท้าให้ปริมาณก๊าซชีวภาพ ขยับขึ้นมาจากเดิมที่เคยเกิดวันละประมาณ 2,000 - 4,000 มิลลิลิตรต่อวันเป็น 8,500 - 9,500 
มิลลิลิตรต่อวัน แต่จะเกิดขึ้นแค่ในช่วงวันหนึ่งถึงสองวันแรกของการเติมสารอาหารแล้วปริมาณก๊าซก็จะลดลงมาอย่างรวดเร็ว ลดลงมาเท่ากับ
ช่วงแรกประมาณ 2,000 - 4,000 มิลลิลิตรต่อวัน หลังจากผ่านวันที่ 14 ของการเดินระบบพบว่าปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นมีน้อยมากจึงได้ท้าการ
เติมสารอาหารในอัตราส่วนเท่าเดิมคือ F/M ratio ที่ 0.5 เป็นครั้งที่สาม จึงท้าให้ปริมาณก๊าซกลายเป็น 8,500 - 9,500 มิลลิลิตรต่อวัน แต่
หลังจากวันหนึ่งถึงสองวันแรกของการเติมสารอาหารปริมาณก็ลดลงมาเหมือนเดิม แสดงให้เห็นว่าระบบมีการใช้สารอาหารได้อย่างรวดเร็ว
หรืออีกนัยหนึ่งเช้ือในระบบเริ่มมีการปรับตัวต่อสารอาหารในระบบได้ ดังนั้นจึงท้าการเติมสารอาหารเข้าไปเป็นครั้งที่ 4 แต่ในอัตราส่วนใหม่ 
คือ F/M ratio ที่ 1.0 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและปริมาณในการผลิตก๊าซชีวภาพในระบบ CSTR ก็จะเห็นได้ว่าปริมาณก๊าซเพิ่มขึ้นซึ่ง
วัดปริมาณก๊าซสูงสุดของอัตราส่วน F/M ratio ที่ 1.0 ได้ 12,078 มิลลิลิตรต่อวันในวันที่ 20 ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดของการทดสอบใน
ระยะเวลาทดสอบ 30 วัน และเมื่อน้าค่าก๊าซชีวภาพที่มาหาค่าก๊าชชีวภาพสะสมเพื่อดูความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพของระบบ ดัง
แสดงในภาพที่ 9 พบว่า จากการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในระบบถัง CSTR-T ในอัตราส่วน F/M ratio ที่ 0.5 จะเห็นได้ว่าในวันที่ 
1-8 นั้นปริมาณก๊าชสะสมได้ 23,851 มิลลิลิตร และเมื่อเพิ่มสารอาหารเข้าไปในวันที่ 8 อัตราส่วนเดิม F/M ratio ที่ 0.5 วันที่ 14 วัด 
ปริมาณก๊าชสะสมได้ 52,282 มิลลิลิตร และในการเติมสารอาหารครั้งที่ 3 เข้าไปในวันที่ 14 อัตราส่วนเดิม F/M ratio ที่ 0.5 วัด ปริมาณ
ก๊าซชีวภาพสะสมได้ 78,085 ml และช่วงสุดท้ายได้ท้าการเติมอัตราส่วนใหม่ F/M ratio ที่ 1.0 เพื่อเป็นการวัดความสามารถของระบบ
สามารถรับอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่ เมื่อท้าการเติมอัตราส่วนใหม่ F/M ratio ที่ 1.0 เข้าไป ระบบสามารถท้างานได้และสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพได้ดี วัดปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมทั้งหมดได้ 142,855 มิลลิลิตร และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับถังควบคุม (CSTR-C) พบว่า
ปริมาณก๊าซชีวภาพของถัง CTRC นั้นแทบจะไม่มีก๊าซชีวภาพเกิดขึ้นเลย เนื่องจากถัง CSTR-C นั้นเป็นถังควบคุมไม่มีสารอาหารเติมเข้าไป
ในระบบ หรือแสดงอีกนัยหนึ่งว่า ก๊าซชีวภาพท่ีเกิดในถัง CSTR-T นั้นเป็นก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการป้อนอาหารและเดินระบบได้อย่าง
เหมาะสม ท้าให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างต่อเนื่อง แสดงดังภาพที่ 9 
 

 
ภาพที่ 9 เปรียบเทียบปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมในระบบถัง CSTR-T และถัง CSTR-C 

 

จากการศึกษาในการเดินระบบ CSTR สรุปได้ว่าสัดส่วนสารอาหารต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/M ratio) ที่เหมาะสมและสามารถท้าการ
เดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 1 โดยสารอาหารที่เหมาะสมในการศึกษาครั้งนี้คือ อัตราส่วนขยะอินทรีย์กับผักตบชวาคือ 
0.5:0.5 กรัมน้้าหนักแห้งหรือ 1:1 และเดินระบบภายใต้สภาวะไร้อากาศ ดังนั้นในการก้าจัดผักตบชวาเพื่อที่จะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้
อย่างเหมาะสมจ้าเป็นต้องผสมสารอินทรีย์ที่ท้าให้เกิดการย่อยสลายได้ง่ายเช่น ขยะอินทรีย์หรือสารคาร์บอนที่ย่อยง่าย เนื่องจากผักตบชวา
นั้นมีองค์ประกอบที่ย่อยสลายค่อนข้างยากท้าให้การผลิตก๊าซมีประสิทธิภาพต่้าลง แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้เมื่อมีการผสมขยะ
อินทรีย์ลงไปท้าให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นตามมาด้วย 
 

4. สรุป 
ผลทีไ่ด้จากการศึกษาสัดส่วนต่างๆ ของผักตบชวาพบว่าอัตราส่วน F/M ratio ที่ 0. เกิดก๊าซได้ดีที่สุดของการทดลอง Pretest วัด

ค่ามีเทนได้ ร้อยละ 46.6 คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 44.1 และออกซิเจนร้อยละ 1.5 ก๊าซที่เกิดเป็นก๊าซชีวภาพสามารถน้าไปเป็นพลังงาน
ทดแทนได้ต่อไป น้าอัตราส่วนที่ได้จากการทดลอง Pretest คือ F/M ratio ที่ 0.5 มาเริ่มทดสอบต่อในระบบ CSTR ใช้ระยะเวลาการทดสอบ 
30 วัน พบว่าสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ดี และวัดปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมได้ 142,855 มิลลิลิตร เมื่อท้าการเติมอันตราส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 
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F/M ratio ที่ 1.0 เพื่อทดสอบความสามารถของระบบ พบว่าระบบสามารถท้างานได้ องค์ประกอบของก๊าซที่ได้ มีเทนร้อยละ 55.7 
คาร์บอนไดออกไซด์ ร้อยละ 41.3 และออกซิเจน ร้อยละ 0.2 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นก๊าซชีวภาพ และเป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุดของระบบ CSTR ใน
ระยะเวลาที่ท้าการทดสอบนั้น สามารถน้าค่าปริมาณก๊าซสะสมที่ได้ที่อัตราส่วน F/M ratio ที่ 1.0 ค้านวณเป็นค่าไฟฟ้าได้ 0.0672 กิโลวัตต์
ต่อช่ัวโมง 

ความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนตลาดน้้าดอนหวาย ตลาดน้้าดอนหวายผลิตขยะได้ 1.4 ตันต่อวัน เมื่อน้า 
ปริมาณขยะที่ได้ต่อวันมาค้านวณในอัตราส่วนที่ดีที่สุดจากผลการทดสอบถัง CSTR ในระยะการทดสอบ 30 วันนั้น คือ F/M ratio ที่ 1.0
สามารถผลิตเป็นก๊าซชีวภาพได้ 113.2 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน สามารถเปลี่ยนเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 135.84 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ซึ่งสามารถ
ลดค่าใช้ไฟฟ้าในชุมชนตลาดน้้าดอนหวายได้เกือบ 2 แสนบาทต่อปี และยังสามารถการก้าจัดขยะได้ 1.4 ตันต่อวัน และก้าจัดผักตบชวาได้
ถึง 3.6 ตันต่อวัน 
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ประสิทธิภาพของสารต้านการคายน ้า MgCO3 และ glycerol ต่ออายุปักแจกันใบมอนสเตอร่า 
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บทคัดย่อ 
มอนสเตอร่า (Monstera delicosa) เป็นไม้ตัดใบที่มีรูปร่างใบมีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะ จึงนิยมใช้จัดช่อร่วมกับดอกไม้

และใช้ในการตกแต่งสถานท่ี ภายหลังการเก็บรักษาพบว่าใบมอนสเตอร่า จะแสดงอาการเสื่อมสภาพ คือใบมีสีเหลืองและ/หรือใบแห้ง 
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือศึกษาประสิทธิภาพสารต้านการคายน้้า MgCO3 และ glycerol ความเข้มข้น 6% และ 8% ต่ออายุการปัก
แจกันใบมอนสเตอร่า โดยวิธีการพ่นที่ใบและน้าไปปักแจกันในน้้ากลั่น ผลการทดลองพบว่าใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย MgCO3 ความเข้มข้น 
8%  สามารถยืดอายุปักแจกันมอนสเตอร่าได้นานถึง 49.7 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุม (น้้ากลั่น) ที่มีอายุปักแจกันได้เพียง 30.4 วัน 
โดยพบว่าใบมอนสเตอร่าที่พ่นสารต้านการคายน้้ามีการลดลงของน้้าหนักสดและมีปริมาณการดูดน้้าสะสมน้อย มีปริมาณคลอโรฟิลด์รวม
ทั้งหมดมากที่สุด  
ค้าส้าคัญ: ใบไม้  การพ่นใบ  กลีเซอรอล  แมกเนเซียมคาร์บอเนต  ปริมาณคลอโรฟิลล์ 

 

Abstract 
Monstera (Monstera delicosa) cut foliage is used as complement in bouquets and flower arrangements 

because of its large showy and uniquely-shapes leaves. During postharvest, monster leaf senescence symptoms are 
leaf yellowing and/or leag sesiccation. The aim of this work to evaluate the effect of anti-transpirant agent. Efficacy 
MgCO3 and glycerol as antitranspirant agents on extending the vase life of Monster was determined. Monster leaves 
were sprayed with MgCO3 and glycerol at concentrations of 6% and 8% and then kept in distilled water. The results 
showed that the cut leaf treated with MgCO3 at 8% had the highest vase life of 49.7 days as compared to the control 
(vase life of 30.4 days). Moreover, cut leaf treated with MgCO3 8% showed low leaf weight reduction rate, low 
cumulative water uptake and higher total chlorophyll content. 
Keywords: Cut foliage, Foliar application, Glycerol, MgCO3, Chlorophyll content 
 

1. บทน้า 
มอนสเตอร่า (Monstera delicosa) อยู่ในวงศ์ Araceae เป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งที่มีเสน่ห์ในตัวเอง ด้วยใบมีมีลักษณะสวย

แปลกตา มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ปลูกง่าย แข็งแรงทนทานต่อโรคและแมลง มอนสเตอร่ามี 2 ประเภท คือ ชนิดเลื้อย และชนิดต้น 
ที่นิยมปลูกในบ้านเราเป็นแบบชนิดเลื้อย ชอบเลื้อยเกาะตามต้นไม้หรือสิ่งใกล้เคียง แต่ถ้าปลูกเพื่อการส่งออกจะเป็นชนิดต้น เพราะมีราคา
สูงกว่า เป็นที่นิยมของต่างประเทศ มอนสเตอร่าเป็นไม้ที่นิยมมากทั้งในนักจัดสวนและจัดดอกไม้ น้ามาจัดตกแต่งภายในอาคาร ห้องนั่งเล่น 
หรือน้าใบมาจัดตกแต่งร่วมกับดอกไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม ใช้จัดตกแต่งตามสถานที่ต่างๆ งานแต่งงาน ใช้จัดพวงหรีด เพราะ
เป็นใบท่ีมีความสวยงาม ใบมันวาวและมีความแข็งแรง ปัจจุบันนี้ความต้องการไม้ตัดดอกและพืชใบส้าหรับการตกแต่งภายในจะเพิ่มขึ้น
อย่างมากทั่วโลก ที่จ้าหน่ายในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิด เช่น หมากผู้หมากเมีย ไผ่ฟิลิปปินส์ และไม้ตัดใบสกุลมอนสเตอร่า ฟิโรเดน
ดรอน สกุลแอนทูเรียม และเฟินชนิดต่างๆ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2548) ภายหลังการเก็บเกี่ยวใบไม้ยังคงเกิดการสูญเสียน้้าออกจากใบ
โดยการคายน้้า ถ้าหากเกิดการสูญเสียน้้าในปริมาณมาก ปริมาณน้้าภายในใบลดลง จะท้าให้เกิดอาการใบเหี่ยวได้ หรือร่วมกับอาการ
ใบเหลือง มีสาเหตุจากการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ การรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ใบโดยชะลอการสูญเสียน้้าจากใบ จะช่วยลด
ความเสียหายที่จะเกิดกับใบไม้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ท้าให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น จึงมีการใช้สารต้านการคายน้้าในการยืดอายุการปัก
แจกัน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท (Prakash and Ramachandran, 2000) คือ ประเภทแรกมีคุณสมบัติเป็นฟิล์ม ได้แก่ กลีเซอรอล (glycerol) 
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หรือกลีเซอรีน (glycerin) มีช่ือทางเคมี (IUPCA) ว่า 1,2,3-Propanetriol มีสูตรโมเลกุลคือ C3H5(OH)3 มีสมบัติทางกายภาพเป็นของเหลว
ใส คล้ายน้้ามัน ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีความหนืดสูง สามารถละลายในน้้าและเอทานอลได้ดี (Perry and Green, 1997) ประเภทที่สองเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงรังสีที่ตกลงมาบนผิวด้านบนของใบ และประเภทที่สามสารมีคุณสมบัติเพื่อปิดปากใบ ได้แก่ แมกเนเซียมคาร์บอเนต 
(MgCO3) (Ziv and Frederiksen, 1983; Osswald et al., 1984) การศึกษาของ Song et al. (2011) พบว่าดอกกุหลาบตัดดอกหลังการ
เก็บเกี่ยว ที่พ่นด้วยสารยับยั้งการคายน้้า สามารถลดระดับของการสูญเสียน้้าหนักสด ชะลอการบานของดอก ลดการเปิดปากใบ ลดการ
สูญเสียน้้า รักษาความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ ลดการสะสมของปริมาณมาลอนไดอัลดิไฮด์ (malondialdehyde, MDA) และยืดอายุการ
ปักแจกันของดอกกุหลาบได้ และจากการทดลองของ Prakash and Ramacandran (2000) ศึกษาสารต้านคายน้้า 3 ชนิด คือ cycocel 
limewash และ potassium chloride กับต้นกล้าของ Brinjal (Solanum melonena. Var) ที่ปลูกในกระถาง พบว่าสารต้านการคายน้้า 
cycocel ให้ปริมาณคลอโรฟิลล์ โปรตีน และอัตราการสังเคราะห์แสง ดีกว่าการใช้สาร limewash และ potassium chloride ดังนั้นในการ
ทดลองครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการยืดอายุการใช้งานไม้ตัดใบมอนสเตอร่าโดยใช้สารต้านการคายน้้า MgCO3 และ glycerol ในการยืด
อายุการปักแจกัน 
   

2. วิธีการทดลอง 
2.1 การเตรียมใบมอนสเตอร่า 

น้าใบมอนสเตอร่าที่ผ่านการคัดคุณภาพแล้วจ้านวน  50 ใบ มาท้าความสะอาด ตัดก้านใบให้เป็นมุมเฉียง 45 องศา เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการดูดน้้า ยาว 30 เซนติเมตร น้ามาช่ังน้้าหนักสดวางแผนการทดลองแบบ CRD (Completely Randomized Design) หรือ
การทดลองแบบสุ่ม โดยมี 5 กรรมวิธลีะ 10 ซ้้า ๆ ละ 1 ใบ ดังนี ้ 
         กรรมวิธีท่ี 1 ชุดควบคุม พ่นใบด้วยน้้ากลั่น ปักแจกันในน้้ากลั่น 
         กรรมวิธีท่ี 2 พ่นใบด้วย MgCO3 ความเข้มข้น 6% ปักแจกันในน้้ากลั่น 
         กรรมวิธีท่ี 3 พ่นใบด้วย MgCO3 ความเข้มข้น 8% ปักแจกันในน้้ากลั่น 
        กรรมวิธีท่ี 4 พ่นใบด้วย glycerol ความเข้มข้น 6% ปักแจกันในน้้ากลั่น 
         กรรมวิธีท่ี 5 พ่นใบด้วย glycerol ความเข้มข้น 8% ปักแจกันในน้้ากลั่น 
2.2 บันทึกผลการทดลอง 
     2.2.1 ประเมินอายุการปักแจกัน บันทึกผลทุกวัน โดยพิจารณาจาก การเปลี่ยนแปลงของสีจากสีเขียวเป็นสีเหลือง การเหี่ยวและ
บิดของขอบใบ ถือว่าหมดอายุการใช้งาน 
    2.2.2 การสูญเสียน ้าหนักใบ บันทึกผลการทดลองทุกวัน โดยท้าการช่ังน้้าหนักใบด้วยเครื่องช่ังน้้าหนักทศนิยม 2 ต้าแหน่ง 
เปรียบเทียบกับน้้าหนักเมื่อเริ่มการทดลอง รายงานผลเป็นเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียน้้าหนัก  

โดยคิดจากสูตร  
การสูญเสียน้้าหนัก (เปอร์เซ็นต)์ =  (น้้าหนักเร่ิมต้น – น้้าหนักสุดท้าย) x 100 

                      น้้าหนักเร่ิมต้น  

     2.2.3 ปริมาณการดูดน ้าสะสม บันทึกปริมาณการดูดน้้าของใบมอนสเตอร่าทุกวัน น้าไปค้านวณปริมาณการดูดน้้าสะสม (มิลลิลิตร) 
โดยน้าผลรวมของการดูดน้้าในระหว่างปักแจกัน จากวันแรกจนถึงวันที่ท้าการบันทึกข้อมูลทุกวัน  
    2.2.4  การศึกษารงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง ตัดใบมอนสเตอร่าให้เป็นช้ินเล็กๆ น้าใบมอนสเตอร่าที่ตัด 100 มิลลิกรัม 
ใส่ในโกร่งและบดด้วยอะซิโตน 80% ปริมาตร 5 มิลลิลิตร ท้าการบดละเอียดแล้วเปลี่ยนใส่หลอดทดลองขนาด 15 มิลลิลิตร ท้ิงไว้เป็น
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง จากนั้นน้าไปกรองด้วยกระดาษกรอง (Whatman No.1) และน้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470, 647 
และ 663 นาโนเมตร จากนั้นน้าไปค้านวณหาค่าคลอโรฟิลด์รวมทั้งหมด 

  คลอโรฟิลด์รวมทั้งหมด (g/cm2) =  (12.25 × A663- 2.79 × A647) + (21.50 × A647 - 5.10 × A663) 
ก้าหนดให้ 

 A663 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 663 นาโนเมตร 
 A647 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 647 นาโนเมตร 
 A470 คือ ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 470 นาโนเมตร 

จากนั้นน้าไปค้านวณหาค่าคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดต่อพื้นที่ใบ 
    2.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม Statistical Analysis System และเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Tukey’s Honestly Significant Difference (HSD) 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
3.1 อายุปักแจกัน 

จากการศึกษาอายุปักแจกันของใบมอนสเตอร่า เมื่อพ่นใบด้วนด้วยสารต้านการคายน้้า MgCO3 และ glycerol ความเข้มข้น 6% 
และ 8% และปักแจกันต่อในน้้ากลั่น (ชุดควบคุม) พบว่าใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย MgCO3 8% มีอายุปักแจได้นานที่สุดถึง 49.7 วัน 
รองลงมาคือ glycerol 6% มีอายุการปักแจกันได้นานถึง 46.2 วัน ตามด้วย MgCO3 6% และ glycerol 8% มีอายุการปักแจกันได้นานถึง 
42.1 และ 39.5 วัน ตามล้าดับ จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วยสารต้านการคายน้้า MgCO3 และ glycerol มีอายุ
การปักแจกันมากกว่าใบมอนสเตอร่าที่ปักแจกันในน้้ากลั่นในทางสถิติ  (ตารางที่ 1)  
 

ตารางท่ี 1 อายกุารปักแจกันของใบมอนสเตอร่าที่พ่นใบด้วย MgCO3 และ glycerol 
กรรมวิธีในการทดลอง อายุการปักแจกนั ( วัน ) 

พ่นใบด้วยน้้ากลัน่ ปักแจกันในน้้ากลั่น (Control)  30.4c* 
พ่นใบด้วย MgCO3 ความเข้มขน้ 6% ปักแจกันในน้้ากลั่น 42.1ab 
พ่นใบด้วย MgCO3 ความเข้มขน้ 8% ปกแจกันในน้้ากลั่น 49.7a 
พ่นใบด้วย glycerol ความเข้มข้น 6% ปักแจกันในน้้ากลัน่ 46.2ab 
พ่นใบด้วย glycerol ความเข้มข้น 8% ปักแจกันในน้้ากลัน่ 39.5ab 
       *ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์เดียวกันที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิต โดยวิธี Tukey' Studentized Rang Test 
 

3.2 การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักสด 
การเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดโดยการก้าหนดให้น้้าหนักสดวันแรกของการปักแจกันเท่ากับ 100% ใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย 

MgCO3 และ glycerol ความเข้มข้น 6% และ 8% พบว่าทุกกรรมวิธีมีน้้าหนักสดสูงกว่าวันเริ่มต้นการปักแจกัน (วันที่ 0) และทุกกรรมวิธีมี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดลดลงตามอายุการปักแจกันที่เพิ่มขึ้น และหลังวันที่ 10 ของการปักแจกัน กรรมวิธีควบคุมมีการลดลง
ของน้้าหนักสดและลดลงจนถึงวันสุดท้ายของการปักแจกัน (42 วัน) ส่วนกรรมวิธีที่พ่นด้วย glycerol ความเข้มข้น 6% มีการลดลงของ
น้้าหนักสดหลังจากปักแจกันแล้ว 22 วัน ส่วนกรรมวิธีที่พ่นด้วย MgCO3 ทั้ง 6% และ 8% มีการเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดลดลงแต่ยังมี
เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดมากว่าวันแรกของการปักแจกันถึงวันสุดท้ายของการปักแจกัน (42 วัน) และใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย 
MgCO3 8% มีการเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดน้อยที่สุด ส่วนใบมอนสเตอร่าทีพ่่นใบด้วยน้้ากลั่นมีการเปลี่ยนแปลงน้้าหนักสดมากที่สุด (ภาพที่ 1)  

 

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนแปลงน ้าหนักสดของใบมอนสเตอร่าเมื่อพ่นใบด้วย MgCO3 และ glycerol 
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พ่น glycerol 6%→ปักในน้้ากลั่น พ่น glycerol 8%→ปักในน้้ากลั่น 
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3.3 ปริมาณการดูดน ้าสะสม 
ปริมาณการดูดน้้าของใบมอนสเตอร่า ที่พ่นด้วยสารต้านการน้้า MgCO3 และ glycerol ความเข้มข้น 6% และ 8% บันทึกผลทุก 

2 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีมีปริมาณการดูดน้้าสะสมเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการปักแจกันที่เพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการปักแจกัน และทุกกรรมวิธีมี
ปริมาณการดูดน้้าสะสมอยู่ในช่วง 1.78-20.85 มิลลิลิตร วันแรกของการปักแจกัน (0 วัน) มีปริมาณการดูดน้้าสะสมเท่ากับ 0 มิลลิลิตร และ
วันสุดท้ายของการปักแจกันที่อายุ 42 วัน พบว่ากรรมวิธีควบคุม ที่พ่นใบด้วยน้้ากลั่น มีปริมาณการดูดน้้าสะสมมากที่สุดเท่ากับ 20.85 
มิลลิลิตร และกรรมวิธีทีพ่่นด้วยสารต้านการน้้า MgCO3 ความเข้มข้น 6% และ 8% มีปริมาณการดูดน้้าสะสมลดลงน้อยที่สุด คือ 12.70 และ 
13.35  มิลลิลิตร ตามล้าดับ ส่วนใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย glycerol 6% และ 8% มีปริมาณการดูดน้้าสะสมน้้าเท่ากับ 17.64 และ 15.38 
มิลลิลิตร ตามล้าดับ (ภาพที่ 2) 
 

 

ภาพที่ 2 ปริมาณการดูดน ้าสะสมของใบมอนสเตอร่าเมื่อพ่นใบด้วย MgCO3และ glycerol 
 

3.3.4 การศึกษาปริมาณรงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง 
จากผลการศึกษาปริมาณรงควัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงคือคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดในใบมอนสเตอร่า พบว่าใบมอนส

เตอร่าที่พ่นด้วยน้้ากลั่น (ชุดควบคุม) MgCO3 และ glycerol ความเข้มข้น 6% และ 8% มีแนวโน้มว่าคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดลดลง ตามอายุ
การปักแจกันที่นานขึ้น เมื่อปักแจกันเป็นเวลา 0 - 28 วัน พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดในทุกกรรมวิธีไม่มีความความแตกต่างกันทาง
สถิติ และเมื่อปักแจกันเป็นเวลา 35 วัน พบว่าปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดของกรรมวิธีที่พ่นด้วย MgCO3 8% มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวม
ทั้งหมดมากสุด เท่ากับ  9.79 µg/cm2 ส่วน MgCO3 6% glycerol 8% และ glycerol 6% มีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดรองมา คือ 9.10, 
7.00 และ 6.81 µg/cm2 ตามล้าดับ ส่วนกรรมวิธีที่พ่นด้วยน้้ากลั่นมีปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดน้อยสุด คือ 6.18 µg/cm2 เมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ พบว่า ใบที่พ่นชุดควบคุมและใบที่พ่น glycerol ความเข้มข้น 6 และ 8% ไม่แตกต่างทางสถิติ ส่วนกรรมวิธีที่พ่นด้วย MgCO3 

6 และ 8% พบปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมดมากกว่าในทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมและใบที่พ่นด้วย glycerol (ภาพที ่3) 
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พ่นน้้ากลั่น→ ปักในน้้ากลั่น พ่น MgCO₃ 6%→ปักในน้้ากลั่น พ่น MgCO₃  8%→ปักในน้้ากลั่น 

พ่น glycerol 6%→ปักในน้้ากลั่น พ่น glycerol 8%→ปักในน้้ากลั่น 
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ภาพที่ 3 ปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั งหมดของใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย MgCO3 และ glycerol 
 

การพ่นใบด้วยสารต้านคายน้้า MgcO3 และ glycerol ช่วยยืดอายุการปักแจกันใบมอนสเตอร่า (ตารางที่ 1) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Pural and Himanshu (2018)  ได้ทดสอบสารต้านการคายน้้า 3 ชนิด คือ paclobutrazol,  MgCO3 และ glycerol กับดอกกุหลาบ
พันธุ์ Naranjo โดยวิธีการพ่น ผลปรากฏว่า สารต้านการคายน้้าทั้ง 3 ชนิด สามารถยืดอายุปักแจกันได้มากกว่าดอกกุหลาบที่ไม่ได้การพ่น
สารต้านการคายน้้า การใช้สาร MgcO3 และ glycerol  ยังช่วยชะลอการลดลงของน้้าหนักสด (ภาพที่ 1) แสดงถึงอัตราการคายน้้าที่ลดลง 
เนื่องจาก MgCO3 เป็นสารต้านการคายน้้าประเภท stomatal closing type เป็นสารต้านการคายน้้าชนิดที่ท้าให้ปากใบปิดท้าให้ลดอัตรา
การสูญเสียของน้้าออกจากใบโดยการคายน้้า (Ziv and Frederiksen, 1983; Osswald et al., 1984) ส่วน glycerol เมื่อพ่นไปบนใบพืช 
ท้าให้เกิดแผ่นฟิล์มบางๆ เคลือบบนผิวใบ จึงท้าให้ขัดขวางหรือป้องกันการสูญเสียน้้าออกจากใบพืช สอดคล้องกับการทดลองของ Song et 
al. (2001) รายงานว่าการพ่นสารต้านการคายน้้าสามารถชะลอการสูญเสียน้้าหนักสดของกุหลาบได้  และสารต้านการคายน้้าทั้ง 2 ชนิด มี
การแนวโน้มท้าให้การดูดน้้าลดลง (ภาพที่ 2) ผลการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกับการทดลองของ Pural and Himamnshu (2018) เมื่อ
พ่นสารต้านการคายน้้า glycerol 8% ท้าให้อัตราการดูดน้้าของก้านดอกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับดอกกุหลาบชุดควบคุม และมีรายงานว่า
ไม้ตัดดอกและกิ่งที่พ่นด้วย glycerol สามารถลดอัตราการสูญเสียของน้้าหนักใบ ลดอัตราการดูดน้้า และสามารถช่วยยืดอายุการปักแจกัน
ได้ (Dubois and Joyce, 1992; Shanan and Shalaby, 2011) นอกจากนี้สารต้านการคายน้้า MgCO3 ยังช่วยชะลอการสลายตัวของ
คลอโรฟิลล์ (ภาพที่ 3) ปริมาณคลอโรฟิลล์มีความสัมพันธ์กับอายุปักแจของใบไม้ สะท้อนถึงความเขียวของสีใบ สีของใบแสดงถึงคุณภาพ
และการหมดอายุปักแจกัน  การชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ อาจเกี่ยวข้องกับการชะลอการลดลงของน้้าหนักสดของใบ สะท้อนถึง
การชะลอสภาวะเครียดจากการขาดน้้าของใบมอนสเตอร่าระหว่างการปักแจกัน สภาวะเครียดจากการขาดน้้าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท้าให้เกิด
การสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์รวมลดลง (ธีรพงศ์, 2549; Anjum et al., 2003) ดังนั้น การพ่นสารต้าน
การคายน้้าที่ใบของมอนสเตอร่าสามารถยืดอายุปักแจกันได้ อาจเนื่องจาก สารต้านการคายน้้าชะลอการสูญเสียน้้าหนักสด จึงท้าให้รักษา
ความเต่งของเซลล์ที่บริเวณใบ จึงยังคงท้าให้ใบมีความสดและไม่แสดงอาการเหี่ยว และชะลอการเครียดสภาวะจากการขาดน้้าให้ช้าลง จึง
ท้าให้ชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล์ จึงท้าให้ใบมอนสเตอร่ายังคงมีสีเขียว โดยแสดงอาการใบเหลืองช้ากว่าใบที่เป็นชุดควบคุม 
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พ่นน ้ากลัน่→ ปักในน า้กลัน่ พ่น MgCO₃ 6%→ปักในน ้ากลั่น พ่น MgCO₃  8%→ปักในน ้ากลั่น 

พ่น glycerol 6%→ปักในน ้ากลั่น พ่น glycerol 8%→ปักในน ้ากลั่น 
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4. สรุป 
ใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วยที่พ่น MgCO3 ความเข้มข้น 8%  มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยยืดอายุปักแจกันของใบมอนสเตอร่ามี

อายุปักแจกันได้นานที่สุด คือ 49.7 วัน และพบว่าใบมอนสเตอร่าที่พ่นด้วย MgCO3 ความเข้มข้น 8% ท้าให้มีอัตราการลดลงของน้้าหนัก
สดน้อย รวมทั้งชะลอการลดลงของปริมาณคลอโรฟิลล์รวมทั้งหมด 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของกากเอทานอลหมักในสูตรอาหารระยะสุกรรุ่น-ขุน ต่อสมรรถนะการผลิต และ

องค์ประกอบซาก ใช้สุกรลูกผสมสามสายเลือด (แลนด์เรซ x ลาร์จไวท ์x ดูร็อก) จ านวน 64 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ซ้ า เป็นเพศ
เมีย 2 ตัว และเพศผู้ตอน 2 ตัว แต่ละซ้ าใช้สุกร 4 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบบล็อกสมบูรณ์ (Randomized completely block design; 
RCBD) แบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับของกากเอทานอลหมัก ดังนี้ กลุ่ม T1 (0,0), T2 (5,10) ,T3 (10,20) และ T4 (15,30) 
เลี้ยงสุกรที่น้ าหนักเริ่มต้น 25±5 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการทดลองที่น้ าหนัก 100 กิโลกรัม พบว่า การศึกษาในระยะสุกรรุ่น-ขุน สุกรมี
ประสิทธิภาพ อัตราการเจริญเติบโต และปริมาณอาหารที่กิน กลุ่ม T2 มีค่าสูงกว่ากลุ่มควบคุม T1, T3 และ T4 (p<0.05) อัตราการเปลี่ยน
อาหารเป็นน้ าหนักตัว กลุ่ม T1 มีค่าดีที่สุดโดยเมื่อมีการเพิ่มระดับกากเอทานอลหมักเพิ่มขึ้นในสูตร จะท าให้ประสิทธิภาพของอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวลดลง ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ทั้ง 4 กลุ่ม แตกต่างกัน (p>0.05)  และเมื่อคิดราคา
จ าหน่ายสุกรเมื่อราคามีชีวิตเท่ากับ 70 บาท/กิโลกรัม กลุ่มที่ T2 มีรายได้สูงกว่าทุกกลุ่ม (p<0.05) และผลก าไรจากการจ าหน่ายสุกรเมื่อ
หักลบค่าอาหาร กลุ่มที่ T2 สูงกว่ากลุ่มควบคุม T1, T3 และ T4 โดยกลุ่มที่ T3 ได้ผลก าไรต่ าสุด การใช้กากเอทานอลหมักในระดับ 5 
เปอร์เซ็นต์ในระยะสุกรรุ่น 10 เปอร์เซ็นต์ในระยะสุกรขุน ท าให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม และระดับอื่นๆ อีกทั้งยัง
สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลก าไรในการผลิตได้ 
ค าส าคัญ: กากเอทานอล อาหารสุกร สุกรรุ่น สุกรขุน สมรรถนะการผลิตสุกร 

Abstract 
The objective of this research is to study the level of fermented DDCS in feed formulas for growing- finishing 

pigs on production performance. Using three crossbred pigs (Landrace x Large White x Duroc), 64 pigs, divided into 4 
groups, 4 replications each, 2 females and 2 borrows, each using 4 pigs. Using a randomized completely block design 
(RCBD), the experimental group was divided into 4 groups according to the level of fermented DDCS as follows: T1 
(0,0), T2 (5,10), T3 (10, 20) and T4 (15,30)%. Raising pigs at the initial weight of 25±5 kg at the end of the experiment, 
weighing 100 kg. The results showed that the study of growing- finishing pigs are average daily growth and the average 
daily feed Intake in the T2 group was higher than the group T1, T3 and T4 (p <0.05). Feed conversion ratio the T1 
group has the best value. When increasing the fermented DDCS level increases in the feed formula will cause the feed 
conversion ratio to be reduced. The cost of feed per 1 kg of weight gain in all 4 groups was different (p> 0.05) and 
when selling the pigs price when the price of life was 70 baht / kg, the T2 group had higher income than all groups (p 
<0.05) and profits from the sale of swine when subtracting the group feed cost at T2 is higher than the group T1, T3 
and T4, where the T3 group has the lowest profit. The use of fermented DDCS at the level of 5 percent in growing 
phase and the 10 percent in the finishing phase resulting in higher production efficiency than the control group And 
other levels And can also reduce costs and increase production profits 
Keywords: Distillers’s dried cassava with soluble (DDCS), Pig feed, Growing pigs, Finishing pigs, Production 
performance 
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1. บทน า 
การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันของประเทศไทยมีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ท้ังทางด้าน สายพันธุ์ โรงเรือน อุปกรณ์ เทคนิคการเลี้ยง

การจัดการและอาหาร ซึ่งเป็นท่ีทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นทุนการเลี้ยงสุกรที่มากท่ีสุด คือ ต้นทุนค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 60-70 ซึ่งใน
ปัจจุบันแต่ละฟาร์มพยายามที่จะลดต้นทุนในด้านอาหาร  แต่ต้องไม่กระทบต่อปริมาณโภชนะในอาหารและประสิทธิภาพการใช้อาหารของ
สุกรซึ่งมีการน าวัตถุดิบหลากหลายชนิดมาทดแทนในสูตรอาหาร โดยวัตถุดิบหลักของสูตรอาหารถูกน าไปใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนมาก
ขึ้นส่งผลต่อราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วย 

ด้วยเหตุนี้จึงมีผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตพลังงานทดแทนเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยผลพลอยได้ที่
น่าสนใจและมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารสัตว์ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง คือ ผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอลด้วยมัน
ส าปะหลังโดยหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานทดแทนที่มีปริมาณผลพลอยได้เป็นจ านวนมาก คือ บริษัทไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน) ซึ่งผลิตภัณฑ์เอทา
นอลที่ได้จะน าไปใช้ในการผลิตแกสสโซออล์  ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลังโดยการหมักยีสต์ หลังกระบวนการหมักเอทา
นอลและกลั่นแยกเอทานอลออกไปแล้ว กากมันส าปะหลังที่เหลือจากกะบวนการผลิตเอทานอลหรือเรียกสั้นๆ ว่ากากเอทานอลจะอยู่ในรูป
ของ wetcake หรือ vinasse ที่มีกากยีสต์ปนอยู่โดยมีความช้ืนประมาณ 80% ในแต่ละวันจะมีปริมาณกากเอทานอลที่ผลิตได้มากถึง 250 
ตันต่อวัน โดยปัจจุบันบริษัทได้ขายตรงในรูปของ wetcake สดเป็นอาหารสัตว์ในราคาที่ถูกมาก  ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อ
ศึกษาหาวิธีเพิ่มมูลค่าของ wetcake หรือ กากเอทานอลเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพ 

จากผลการด าเนินการงานวิจัยก่อนหน้านี้บริษัทไทยออยล์ จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (Biotec) เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอล ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
ทางเลือก” ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของ wetcake เพื่อผลิตวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ทางเลือกโดย
อาศัยการหมักแบบแข็ง (solid-state fermentation) ในระดับห้องปฏิบัติการ (lab scale) ด้วยจุลินทรีย์นั้นได้พัฒนาสูตรหมัก wetcake 
และได้พัฒนากระบวนการหมักราแบบแข็งในระดับห้องปฏิบัติการ จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หมักที่ได้พบว่ามีปริมาณไขมันและโปรตีนสูง
กว่า wetcake ที่ไม่ผ่านการหมักและยังมีกรดแกมม่าลิโนเลนิก (gamma-linolenic acid,GLA) ที่เป็นกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้าหกท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพสัตว์ จากการประเมินค่าทางโภชนะเบื้องต้นพบว่ามีความเป็นไปได้สูงในการน าไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อพัฒนา
ไปสู่การผลิตเชิงการค้า แต่ยังขาดข้อมูลในการน าไปใช้กับตัวสัตว์และการตอบสนองของตัวสัตว์ต่อผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งหากมีผลการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่น่าเช่ือถือและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป วันวิสาและคณะ(2558) ได้
ศึกษาการใช้กากส่าเอทานอลจากมันส าปะหลังในระดับต่างๆ ต่อสมรรถนะการผลิตและองค์ประกอบซากของสุกร ใช้สุกรลูกผสมสาม
สายเลือด (ดูรสอค x ลาร์จไวท์ x แลนด์เรช) จ านวน 100 ตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ า (เพศผู้ตอน 2 ซ้ าและเพศเมีย 2 ซ้ า) แต่ละซ้ า
ใช้สุกร 5 ตัว แบ่งกลุ่มสุกรทดลองออกเป็น 5 กลุ่มตามระดับการใช้กากส่าเอทานอลจากมันส าปะหลังทดแทนในสูตรอาหารระยะรุ่นและ
ระยะขุนดังนี้ กลุ่ม T1 (0-0), T2 (5-10),T3 (10-20), T4 (15-30) และ T5 (20-40) เริ่มเลี้ยงสุกรที่น้ าหนัก 25±5 กิโลกรัม และสิ้นสุดการ
ทดลองที่น้ าหนัก 100 กิโลกรัม ท าการช าแหละเพื่อวัดองค์ประกอบซาก พบว่าตลอดการทดลองของสุกรในระยะรุ่น-ขุน(น้ าหนัก 25 - 100 
กก.) กลุ่มที่ได้รับอาหาร T3 (10-20) มีอัตราการเจริญโตเฉลี่ยต่อวัน อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว อัตราการกินอาหาร 
องค์ประกอบของซากดีกว่ากลุ่มทดลองอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P>0.001) และยังสามารถลดต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่ม
น้ าหนัก 1 กก.ได้ถึง 0.96 บาท   

วริยา (2552) ศึกษาผลของกากมันส าปะหลังในอาหารสุกรอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิต ใช้กากมันส าปะหลังที่ระดับ 0, 5, 
10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในอาหารสุกรระยะอนุบาลต่อสมรรถภาพการผลิตและอัตราการตาย โดยใช้สุกรสามสายพันธุ์ (ดูร็อคxลาร์จไวท์x
แลนด์เรซ) จ านวน 192 ตัวแบ่งออกเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซ้ า ซ้ าละ 8 ตัว พบว่า ปริมาณอาหารที่กินต่อวันของสุกรอนุบาลที่ได้รับ
กากมันส าปะหลัง ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ตลอดการทดลอง (สุกรอายุ 4-9 สัปดาห์) มีค่าเท่ากับ 684.6, 662.7, 
659.0 และ 653.9 กรัมต่อวัน ตามล าดับ อัตราการเจริญเติบโตของสุกรอนุบาลมีค่าเท่ากับ 375.6, 360.1,361.3 และ 353.5 กรัมต่อวัน 
ตามล าดับ และประสิทธิภาพการใช้อาหารของสุกรอนุบาลมีค่าเท่ากับ 1.83, 1.84, 1.83 และ 1.86 ตามล าดับ สมรรถภาพการผลิตของสุกร
อนุบาลในทุกกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) ทั้งนี้ไม่พบการตายของลูกสุกรอนุบาลที่ได้รับกากมันส าปะหลัง
ที่ระดับ 0, 5, 10 และ 15 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหาร ตลอดการทดลอง ดังนั้นกากมันส าปะหลังสามารถน ามาใช้ประกอบสูตรอหารสุกร
อนุบาลได้ถึงระดับ 15 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสมรรถภาพการผลิตและอัตราการตาย 

นารีรัตน ์(2552) ศึกษาผลของกากมันส าปะหลังในอาหารสุกรเล็ก รุ่น และขุนต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก ผลของ
กากมันส าปะหลังที่ล าดับ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์ในอาหารสุกรในระยะเล็ก รุ่น และขุน ต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซาก 
โดยใช้สุกร 3 สายพันธุ์ (ดูร็อคxแลนด์เรซxลาร์จไวท์) จ านวน 96 ตัว แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ซ้ า ซ้ าละ 4 ตัว พบว่า สุกรที่ได้รับ
อาหารที่มีองค์ประกอบของกากมันส าปะหลังที่ 0, 10, 20 และ 30 เปอร์เซ็นต์มีค่าเฉลี่ยของปริมาณการกินได้ที่มีแนวโน้มลดลง (P=.1453) 
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คือเท่ากับ 2,656  2,585  2,560 และ 2,460 กรัมต่อวัน ตามล าดับ ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยอัตราการเจริญเติบโตมีแนวโน้มลดลง (P=.0596) เมื่อ
ระดับกากมันส าปะหลังเพิ่มขึ้นในสูตรอาหารโดยมีค่าเท่ากับ 719.8 710.5 684.9 และ 680.5 กรัมต่อวัน ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม
ประสิทธิภาพการใช้อาหารมีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยมีค่าเท่ากับ 3.69, 3.64, 3.72 และ 3.70 ตามล าดับ ในด้าน
คุณภาพซาก พบว่า การเพิ่มปริมาณการใช้กากมันส าปะหลังที่ระดับต่างๆ ในสูตรอาหารมีแนวโน้มส่งผลให้สุกรมีความหนาไขมันสันหลัง
ลดลง (P=.0704) และมีเปอร์เซ็นต์เนื้อแดงสูงขึ้น (P=.0606) จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้กากมันส าปะหลังในอาหารสุกรได้ถึง 30 
เปอร์เซ็นต์ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับของเยื่อใยรวมในอาหาร 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธกีารศึกษา 
ท าการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยสุกร 4 ตัว เป็นสุกรเพศผู้ 2 ตัวและเพศเมีย 2 ตัว อายุสุกรหย่านมน้ าหนักประมาณ 25±5 กิโลกรัม เลี้ยงแบบขังรวมคอกละ 4 
ตัว ระยะเวลาแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะสุกรรุ่น 49 วัน และระยะสุกรขุน 49 วัน สุกรแต่ละคอกได้รับอาหารตามสูตรอาหาร ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม (wetcake หมัก 0%) , ระยะสุกรขนุ (wetcake หมัก 0%) 
กลุ่มที่ 2 ระยะสุกรรุ่น (wetcake หมัก 5%) , ระยะสุกรขุน (wetcake หมัก 10%) 
กลุ่มที่ 3 ระยะสุกรรุ่น (wetcake หมัก 10%) , ระยะสุกรขุน (wetcake หมัก 20%) 
กลุ่มที่ 4 ระยะสุกรรุ่น (wetcake หมัก 15%) , ระยะสุกรขุน (wetcake หมัก 30%) 

การให้อาหารสุกรให้กินแบบเต็มที่ (ad libitum) สูตรอาหารสุกรรุ่นและสุกรขุนค านวณสูตรอาหารตามความต้องการของสุกรทั้ง 
2 ระยะ โดยโปรแกรมค านวณสูตรอาหารและท าการสุ่มตัวอย่างของแต่ละกลุ่มวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี Proximate Analysis  

ในระหว่างการทดลองเก็บบันทึกข้อมูลการเลี้ยง  ดังนี้ 
-  ปริมาณอาหารที่กิน (Feed Intake)  
-  น้ าหนักตัวที่เพิ่มขึ้น (Weight gain)   
-  น้ าหนักที่เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย/ตัว/วัน (Average daily gain; ADG) 
- ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (Feed conversion ration; FCR)  
- ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม 

ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย Analysis of Covariance และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มโดย Duncan’s Multiple Range Test 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ตารางท่ี 1 สูตรอาหารและค่าโภชนะจากการค านวณระยะสุกรรุ่น-ขุน 

No. รายการวตัถุดบิ 
สูตรอาหารระยะสุกรรุ่น 1-7 สัปดาห ์ สูตรอาหารระยะสุกรขุน 8-14 สปัดาห ์

T1(0%) T2(5%) T3(10%) T4(15%) T1(0%) T2(10%) T3(20%) T4(30%) 
1 กากเอทาอนลหมัก(กก.)1 0.00 5.00 10.00 15.00 0.00 10.00 20.00 30.00 
2 ร าละเอียด(กก.) 15.00 10.00 5.00 0.00 30.00 20.00 10.00 0.00 
3 ข้าวโพด(กก.) 40.40 40.80 40.65 41.00 39.25 38.45 37.75 36.25 
4 กากถัว่เหลือง 45%(กก.) 22.80 22.50 22.25 21.95 18.5 18.80 18.70 19.00 
5 น้ ามันปาล์ม(กก.) 3.00 3.10 3.45 3.60 0.00 0.55 1.30 2.50 
6 ปลายขา้ว(กก.) 14.00 14.00 14.00 14.00 10 10.00 10.00 10.00 
7 ปลาป่น 60%(กก.) 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
8 DCP18(กก.) 1.35 1.15 1.20 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 
9 Premix(กก.) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25 0.25 
10 เกลือ(กก.) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.3 0.3 0.3 0.3 
11 ดีแอล-เมทไธโอนีน(กก.) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
12 แอล-ไลซีน(กก.) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

 
รวม(กก.) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ราคา(บาท) 12.06 11.89 11.80 11.64 10.24 10.00 9.78 9.69 



 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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No. รายการวตัถุดบิ 
สูตรอาหารระยะสุกรรุ่น 1-7 สัปดาห ์ สูตรอาหารระยะสุกรขุน 8-14 สปัดาห ์

T1(0%) T2(5%) T3(10%) T4(15%) T1(0%) T2(10%) T3(20%) T4(30%) 

ค่าโภชนะจากการค านวณ 

1 พลังงานในหมู(kcal/Kg.) 3,203.03 3,200.65 3,201.54 3,201.52 3,012.41 3,006.79 3,012.18 3,036.96 
2 โปรตีน(%) 18.00 18.01 18.00 18.00 16.02 16.01 16.03 16.07 
3 ไขมัน(%) 7.34 6.86 6.61 6.18 5.98 5.37 4.96 4.96 
4 เยื่อใย(%) 4.27 5.59 6.91 8.23 5.38 5.81 6.21 6.63 
5 แคลเซียม(%) 0.64 0.61 0.67 0.64 0.57 0.64 0.71 0.77 
6 ฟอสฟอรัสรวม(%) 0.85 0.77 0.72 0.63 0.94 0.85 0.76 0.68 
7 ไลซีน(%) 1.01 1.01 1.00 0.99 0.85 0.86 0.86 0.86 
8 เมทไธโอนีน(%) 0.41 0.40 0.40 0.39 0.36 0.35 0.35 0.34 
1ราคากากเอทานอลหมกั = 5 บาท/ก.ก. 
 

ตารางท่ี  2  ผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกากเอทานอลหมักในอาหารทดลอง 

รายการ 
กากเอทา
นอลหมัก 

ระยะสุกรรุ่น ระยะสุกรขุน 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
0% 5% 10% 15% 0 10% 20% 30% 

DM (%) 85.00 89.49 88.87 89.45 88.58 88.88 88.27 89.23 88.80 
GE (Kcal/kg) 3,633.00 3,644.0 3,623.3 3,645.3 3,686.2 3,619.5 3,623.9 3,764.7 3,717.7 
CP (%) 12.77 18.53 18.62 18.45 18.35 16.67 16.84 16.79 16.86 
EE (%) 1.33 5.47 5.57 5.00 5.15 4.53 5.19 3.94 4.40 
CF (%) 16.19 5.95 6.43 6.89 6.99 5.32 7.15 8.48 9.41 
Ash (%) 12.00 6.04 5.95 6.01 6.12 6.25 6.63 6.18 6.49 
NFE (%) 57.77 64.01 63.43 63.65 63.36 67.23 64.19 64.61 62.84 

 

ตารางท่ี 3 ประสิทธิภาพการผลิตระยะสุกรรุ่น 25-60 กิโลกรัม (7 สัปดาห์) 

รายการ 
T1 T2 T3 T4 

p-value 
(0%) (5%) (10%) (15%) 

Feeding period, d 49 49 49 49  
Initial weight (kg) 27.41 27.44 27.16 27.38 ns 
Final weight (kg) 61.01 62.58 60.46 61.22 ns 
Weight gain (kg) 33.61 35.14 33.30 33.84 ns 

Average Daily Gain ; ADG (g/h/d) 0.686 0.717 0.679 0.690 ns 
Average Daily Feed Intake ; ADFI (kg/h/d) 1.51 1.60 1.55 1.54 ns 

Feed Conversion Ratio ; FCR 2.21b 2.24b 2.31a 2.25ab * 
Total cost(Baht/h) 892.32 930.72 894.77 879.78 ns 

ราคาที่ขายได้(บาท/ตวั)1 2,352.53 2,459.63 2,331.18 2,369.15 ns 
ก าไรที่ได้(บาท/ตัว) 1,460.21 1,528.91 1,436.41 1,489.37 ns 

FCG2 (Baht) 26.68ab 26.60ab 27.23a 26.16b * 
Feed price(Baht/kg)3 12.06 11.89 11.80 11.64  

a b  Mean with in the column with different superscript letters differ significant (P<0.05) 
NS = Non significant (P> 0.05)  * = significant ( P< 0.05)  1 ราคาขายสกุรมีชีวิต 70 บาท/กิโลกรัม 
2 FCG = feed cost for 1kilogram of weight gain  3 ราคากากเอทานอลหมัก = 5 บาท/กโิลกรัม 

 

สมรรถนะการผลิต และต้นทุนค่าอาหาร 
การศึกษาการใช้กากเอทานอลหมักระดับต่างๆ ในอาหารทดลองทั้ง 4 สูตร ในระยะสุกรรุ่น25-60 กิโลกรัม พบว่า อัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ย/วัน (ADG) กลุ่มที่ได้รับอาหาร T1 มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่าง (P>0.05) กับกลุ่ม T2, T3 และ T4 โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.686, 0.717, 0.679 และ 0.690 กรัม/วัน ตามล าดับ โดยกลุ่ม T2 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดและกลุ่ม T3 มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
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ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวันระยะสุกรรุ่น พบว่า กลุ่มที่ได้รับอาหาร T1 มีปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยต่อวัน แตกต่างกับกลุ่ม 
T2, T3 และ T4 (P>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51, 1.60, 1.55 และ 1.54 กิโลกรัม ตามล าดับ โดยกลุ่มที่มีแนวโน้มของปริมาณการกิน
อาหารจากมากไปหาน้อย คือ กลุ่ม T2, T3, T4 และ T1 ตามล าดับ 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวในระยะสุกรรุ่นพบว่ากลุ่มที่ T1, T2 และ T4 แตกต่างกัน (P>0.05) และกลุ่มที่ 
T3 และ T4 แตกต่างกัน (P>0.05) และกลุ่มที่ T1 และ T2 แตกต่างกับกลุ่มที่ T3 (P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21, 2.24, 2.31  และ 
2.25 ตามล าดับ โดยกลุ่ม T1 มีแนวโน้มค่าเฉลี่ยที่ดีกว่าทุกกลุ่ม 

ต้นทุนรวมในระยะสุกรรุ่นทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน (P>0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 892.32, 930.72, 894.77 และ 879.78 
บาท ตามล าดับ ซึ่งกลุ่ม T2 มีต้นทุนรวมระยะสุกรรุ่นสูงที่สุด เนื่องจากมีปริมาณการกินอาหารที่สูงกว่าทุกกลุ่ม 

ราคาที่จ าหน่ายได้จากน้ าหนักท่ีเพิ่มขึ้นในระยะสุกรรุ่น เมื่อราคาจ าหน่ายสุกรมีชีวิตเท่ากับ 70 บาท/กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 
2,352.53, 2,459.63, 2,331.18 และ 2,369.15 บาท/ตัว ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่มีราคาที่จ าหน่ายได้สูงสุดคือ กลุ่ม T2 รองลงมาคือกลุ่ม 
T4, T1 และ T3 ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (p>0.05) 

ก าไรจากการจ าหน่าย เมื่อน าราคาที่จ าหน่ายได้ลบต้นทุนค่าอาหารต่อตัวมีค่าเท่ากับ 1,460.21, 1,528.91, 1,436.41 และ 
1,489.37 บาท/ตัว พบว่า กลุ่มที่ให้ก าไรจากการจ าหน่ายสูงสุดคือกลุ่มที่ T2 รองลงมาคือกลุ่ม T4, T1 และ T3 ตามล าดับ ซึ่งค่าเฉลี่ยมี
ความแตกต่างกัน (p>0.05) 

ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า กลุ่มที่ T1, T2 และ T4 มีความแตกต่างกัน (P>0.05) กลุ่มที่ T1, T2 
และ T3 มีความแตกต่างกัน (P>0.05) และกลุ่ม T3 แตกต่างกับ T4 (P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.68, 26.60, 27.23 และ 26.16 บาท 
ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 4 ประสิทธิภาพการผลิตระยะสุกรขุน 60-100 กิโลกรัม 

รายการ 
T1 T2 T3 T4 

p-value 
(0%) (10%) (20%) (30%) 

Feeding period, d 49 49 49 49  
Initial weight (kg) 61.01 62.58 60.46 61.22 ns 
Final weight (kg) 94.78b 98.36a 93.27b 94.24b * 
Weight gain (kg) 33.76b 35.78a 32.81b 33.02b * 
Average Daily Gain;ADG (g/h/d) 0.689b 0.730a 0.670b 0.674b * 
Average Daily Feed Intake ; ADFI (kg/h/d) 2.30bc 2.44a 2.26c 2.34b * 
Feed Conversion Ratio ; FCR 3.22b 3.24b 3.27ab 3.36a * 
Total cost(Baht/h) 1,154.05b 1,194.38a 1,084.24c 1,112.24c * 
ราคาที่ขายได้(บาท/ตวั)1 2,363.55b       2,504.60a       2,296.70b       2,311.58b       * 
ก าไรที่ได้(บาท/ตัว) 1,209.50ab       1,310.23a       1,212.47ab       1,199.33b      * 
FCG2 (Baht) 33.02a 32.40ab 31.98b 32.58ab * 
Feed price(Baht/kg) 3 10.24 10.00 9.78 9.69  

a b c  Mean with in the column with different superscript letters differ significant (P<0.05) 
NS = Non significant (P> 0.05)  * = significant ( P< 0.05)   1 ราคาขายสกุรมีชีวิต 70 บาท/กิโลกรัม  2 FCG = feed cost for 
1kilogram of weight gain   3 ราคากากเอทานอลหมัก = 5 บาท/กิโลกรัม 

 
ในระยะสุกรขุน 60-100 กิโลกรัม(7 สัปดาห์) พบว่า ค่าเฉลี่ยของประสิทธิภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตมีความแตกต่างกัน 

(P<0.05)  น้ าหนักสิ้นสุดระยะสุกรขุนในกลุ่มที่ T2 มีความแตกต่างกับกลุ่มที่ T1, T3 และ T4 (P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 94.78, 
98.36, 93.27 และ 94.24 กิโลกรัม ตามล าดับ 

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/วัน (ADG) ในระยะสุกรขุน พบว่า ในกลุ่มที่ T2 มีความแตกต่างกับกลุ่มที่ T1, T3 และ T4 
(P<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.689, 0.730, 0.670 และ 0.674 กรัม ตามล าดับ 

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย/วัน ในระยะสุกรขุนมีค่าเท่ากับ 2.30, 2.44, 2.26 และ 2.34 กิโลกรัม/ตัว ตามล าดับ โดยกลุ่มที่ T2 มี
ปริมาณการกินอาหารสูงกว่ากลุ่ม T1, T3 และ T4 (P<0.05) กลุ่มที่ T1 และ T4 แตกต่างกัน (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่ม T3 (P<0.05) 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวในระยะสุกรขุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22, 3.24, 3.27 และ 3.36 ตามล าดับ พบว่า 
กลุ่ม T1, T2 และ T3 มีความแตกต่างกัน (P>0.05) กลุ่ม T3 และ T4 มีความแตกต่าง (P>0.05) และกลุ่มที่ T4 แตกต่างกับกลุ่มที่ T1 และ 
T2 (P<0.05) โดยในระยะสุกรขุนกลุ่ม T4 มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวต่ ากว่าทุกกลุ่มทดลอง 
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ต้นทุนค่าอาหารรวมระยะสุกรขุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1,154.05, 1,194.38, 1,084.24 และ 1,112.24 บาท/ตัว พบว่า กลุ่มที่ T2 
มีต้นทุนค่าอาหารรวมสูงกว่าทุกกลุ่ม (P<0.05) รองลงมา คือ กลุ่มที่ T1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ T3 และ T4 (P<0.05) และกลุ่มที่ T4 มีค่า
สูงกว่ากลุ่มที่ T3 (P>0.05) 

ราคาที่จ าหน่ายได้จากการน้ าหนักเพิ่มขึ้นในระยะสุกรขุน มีค่าเท่ากับ 2,363.55, 2,504.60,  2,296.70 และ 2,311.58 บาท/
ตัว ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่มีราคาจ าหน่ายได้สูงสุดคือกลุ่มที่ T2 ซึ่งสูงกว่าทุกกลุ่ม (P<0.05) รองลงมาคือกลุ่มที่ T1, T4 และ T3 
ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกัน (P>0.05)  

ก าไรจากการจ าหน่าย เมื่อน าราคาที่จ าหน่ายได้ลบต้นทุนค่าอาหารต่อตัวมีค่าเท่ากับ 1,209.50, 1,310.23, 1,212.47 และ 
1,199.33 บาท/ตัว พบว่า กลุ่มที่มีก าไรสูงสุดคือกลุ่มที่ T2 รองลงมาคือ T3 และ T1 ซึ่งแตกต่างกัน (P>0.05) และกลุ่ม T4 มีผลก าไรต่ า
กว่ากลุ่ม T2 (P<0.05) แต่ต่ ากว่ากลุ่ม T3 และ T1 (P>0.05)  

ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 33.02, 32.40, 31.98 และ 32.58 ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่ 
T3 มีต้นทุนต่ าที่สุดแต่แตกต่างกับกลุ่มที่ T2 และ T4 (P>0.05) และกลุ่มที่ T1 มีต้นทุนสูงที่สุดแตกต่างกับกลุ่มที่ T2 และ T4 (P>0.05) 
แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ T3 (P<0.05) 

 

ตารางท่ี 5 ประสิทธิภาพการผลิตระยะสุกรรุ่น-ขุน 25-100 กิโลกรัม  

รายการ 
T1 T2 T3 T4 

p-value 
(0-0%) (5-10%) (10-20%) (15-30%) 

Feeding period, d 98 98 98 98  
Initial weight (kg) 27.41 27.44 27.16 27.38 ns 
Final weight (kg) 94.78b 98.36a 93.27b 94.24b * 
Weight gain (kg) 67.37b 70.92a 66.11b 66.87b * 
Average Daily Gain ;ADG (g/h/d) 0.687b 0.724a 0.674b 0.682b * 
Average Daily Feed Intake ; ADFI (kg/h/d) 1.90b 2.01a 1.91b 1.94b * 
Feed Conversion Ratio ; FCR 2.77b 2.78ab 2.83ab 2.86a * 
Total cost(Baht/h) 2,046.37b 2,125.10a 1,979.00b 1,992.03b * 
ราคาที่ขายได้(บาท/ตวั)1 4,716.10b       4,964.20 a       4,627.90b       4,680.70b       * 
ก าไรที่ได้(บาท/ตัว) 2,669.71ab       2,839.13a      2,648.88b       2,688.70ab       * 
FCG2 (Baht) 3 29.85 29.50 29.60 29.37 ns 

a b c  Mean with in the column with different superscript letters differ significant (P<0.05) 
NS = Non significant (P> 0.05)   * = significant ( P< 0.05)   1 ราคาขายสุกรมีชีวิต 70 บาท/กิโลกรัม 
2 FCG = feed cost for 1kilogram of weight gain   3 ราคากากเอทานอลหมัก = 5 บาท/กโิลกรัม 

 

ผลการทดลองในระยะสุกรรุ่น-สุกรขุน ระยะเวลา 98 วัน 25-100 กิโลกรัม(14 สัปดาห์)อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/วันมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.687, 0.724, 0.674 และ 0.682 กิโลกรัม ตามล าดับพบว่า กลุ่มที่ T2 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่ม (P<0.05) รองลงมาคือ 
กลุ่มที่ T1, T4 และ T3 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกัน (P>0.05) 

ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย/ตัว/วัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90, 2.01, 1.91 และ 1.94 กิโลกรัม ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่ T2 มี
ปริมาณการกินอาหารสูงกว่าทุกกลุ่มทดลอง (P<0.05) รองลงมา คือ กลุ่มที่ T4, T3 และ T1 ซึ่งแตกต่างกัน (P>0.05) 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.77, 2.78, 2.83 และ 2.86 ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่ T1 มี
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวดีที่สุด แตกต่างกับกลุ่มที่ T2 และ T3 (P>0.05) โดยกลุ่มที่ T4 มีประสิทธิภาพการเปลี่ยน
อาหารเป็นน้ าหนักตัวด้อยที่สุด แตกต่างกับกลุ่มที่ T2 และ T3 (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ T1 (P<0.05)  

ต้นทุนค่าอาหารร่วมตลอดการทดลองเฉลี่ย/ตัว มีค่าเท่ากับ 2,046.37, 2,125.10, 1,979.00 และ 1,992.03 บาท ตามล าดับ 
พบว่า กลุ่มที่ T2 มีต้นทุนรวมสูงกว่าทุกกลุ่มทดลอง (P<0.05) รองลงมาคือ กลุ่มที่ T1, T4 และ T3 ตามล าดับ ซึ่งแตกต่างกัน (P>0.05)  

ราคาที่จ าหน่ายได้จากน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นในระยะสุกรรุ่น-สุกรขุน มีค่าเท่ากับ 4,716.10, 4,964.20, 4,627.90 และ 4,680.70 
บาท/ตัว ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่มีราคาจ าหน่ายได้สูงสุดคือ กลุ่มที่ T2 สูงกว่าทุกกลุ่ม (p<0.05) รองลงมาคือกลุ่มที่ T1, T4 และ T3 
ตามล าดับ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (p>0.05) 

ก าไรจากการจ าหน่ายมีค่าเท่ากับ 2,669.71, 2,839.13, 2,648.88 และ 2,688.70 บาท/ตัว พบว่า กลุ่มที่มีผลก าไรสูงสุด
คือ กลุ่มที่ T2 รองลงมาคือกลุ่มที่ T4 และ T1 ซึ่งแตกต่างกัน (p>0.05) โดยกลุ่มที่ T3 มีผลก าไรต่ าสุด ต่ ากว่ากลุ่ม T4 และ T1 
(p>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ T2 (p<0.05) 
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ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม ตลอดการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 29.85, 29.50, 29.60 และ 29.37 
บาท ตามล าดับ พบว่า ทั้ง 4 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน (P>0.05) 

 

4. สรุป 
ในระยะสุกรรุ่น (25-60 กก.) การใช้กากเอทานอลหมักระดับ 5% มีอัตราการเจริญเติบโต/วันสูงกว่ากลุ่มควบคุม 0% และ

กลุ่มที่ใช้ 10 และ 15% โดยในกลุ่มที่ใช้ 10% มีค่าต่ าสุด ปริมาณอาหารที่กินกลุ่มที่ใช้ 5% มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 10, 15 
และ 0% อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว กลุ่มควบคุม 0% มีค่าดีที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 5, 15 และ 10% ต้นทุนค่าอาหาร
ต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กก. กลุ่มที่ใช้ 15% มีต้นทุนต่ าสุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 5, 0 และ 10% 

ในระยะสุกรขุน (60-100 กก.) อัตราการเจริญเติบโต/วัน กลุ่มที่ใช้ 10% มีค่าสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 0, 30 และ 20% 
ปริมาณอาหารที่กินกลุ่มที่ใช้ 10% มีค่าสูงสุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 0, 30 และ 20 % อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว กลุ่มที่ใช้ 
0% มีค่าดีที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 10, 20 และ 30% ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กก. กลุ่มที่ใช้ 20% มีต้นทุนต่ าที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ 10, 30 และ 0% 

ในระยะสุกรรุ่น-ขุน (25-100 กก.) อัตราการเจริญเติบโตกลุ่มที่ใช้ (5, 10%) มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ (0,0),  
(15,30) และ (10,20) % ปริมาณอาหารที่กิน กลุ่มที่ใช้ (5,10) % มีค่าสูงที่สุดรองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ (15,30), (10,20) และ (0,0) % 
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัว กลุ่มที่ใช้ (0,0) % มีค่าดีที่สุด รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ (5,10), (10,20) และ (15,30) % และ
ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กก. กลุ่มที่มีต้นทุนต่ าที่สุดคือกลุ่มที่ใช้ (15,30) % รองลงมาคือกลุ่มที่ใช้ (5,10), (10,20) และ 
(0,0) % การใช้กากเอทานอลหมักในสูตรอาหารสุกรที่ระดับ (5,10) % ส่งผลให้ลดต้นทุนและเพิ่มผลก าไรได้ดีที่สุด 
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การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางข้าวและยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกันเป็นอาหารแพะ 
The Utilization of Dried Peanut Straw Supplemented to Rice Straw and Sugarcane 

Tops Urea-treated in Difference Level as Goat Feed  
วิชิต  เกตุพงษ์พันธุ์  สุชาติ  ชัยวรกุล และ วรรณสุรีย์  ประมวลทรัพย์ 
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E-mail: wichit_peng@hotmail.com  โทร. 087-2824699 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยการใช้ต้นถ่ัวลิสงแห้งเสริมฟางข้าว และยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรียในระดับต่างกันเป็นอาหารแพะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาสมรรถนการผลิต  ต้นทุน และคุณภาพซากของแพะ โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มี 6 กลุ่ม ทดลองกลุ่มละ 6 บล็อค ใช้
แพะทั้งหมด 36 ตัว กลุ่มที่ 1 ฟางข้าวปรุงแต่งยูเรีย 5% กลุ่มที่ 2 ยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรีย 5% กลุ่มที่ 3 ฟางปรุงแต่งยูเรียเสริมต้นถั่วลิสง 
1% ของ น.น.ตัว กลุ่มที่ 4 ฟางปรุงแต่งยูเรียเสริมต้นถั่วลิสง 1.5% ของ น.น.ตัว กลุ่มที่ 5 ยอดอ้อยปรุงแต่งยูเรีย 5% เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 
1% ของ น.น.ตัว และกลุ่มที่ 6 ยอดอ้อยหมักยูเรีย 5% เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5% ของ น.น. ตัว พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย/ตัว/วัน 
ของทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน (P<0.05) โดยเรียงจากกลุ่มที่มากที่สุดถึงน้อยท่ีสุด คือ กลุ่มที่ 4, 3, 6, 5, 1 และ 2 ตามล าดับ ปริมาณ
อาหารที่กินของกลุ่มที่ 4 และ 6 (P>0.05) แตกต่างกับกลุ่มที่ 3 และ 5 (P<0.05) โดยกลุ่มที่ 3 และ 5 (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 
และ 2 (P<0.05) โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 (P>0.05) ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ าหนักตัวค่าของกลุ่มที่ 1 2 และ 3 (P>0.05) แต่
แตกต่างกับกลุ่มที่ 5 (P<0.05) โดยกลุ่มที่ 3 และ 5 (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 4 (P<0.05) โดยกลุ่มที่ 4 และ 5 (P>0.05) และ
แตกต่างกับกลุ่มที่ 6 (P<0.05) ตามล าดับ ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่า กลุ่มที่ 6 มีค่าสูงสุดแตกต่างกับทุกกลุ่ม 
รองลงมาคือกลุ่มที่ 4, 5 และ 3 (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 2 และ 1 (P<0.05) แต่เมื่อคิดค่าตอบแทนจากน้ าหนักที่เพิ่มขึ้นหักลบ
ค่าอาหาร พบว่า กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด คือ กลุ่มที่ 4 และ 3 (P>0.05) ซึ่งแตกต่างกับกลุ่มที่รองลงมา คือ กลุ่มที่ 5 และ 6 (P<0.05) 
แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 และ 2 (P<0.05) เปอร์เซ็นต์ซากอุ่น พบว่า กลุ่มที่ 4 มีค่าสูงสุดแตกต่างกับกลุ่มที่ 3 และ 6 (P<0.05) กลุ่มที่ 3 และ 6 
แตกต่างกับกลุ่มที่ 5 (P<0.05) และกลุ่มที่ 5 แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 และ 2 (P<0.05) การเสริมต้นถั่วลิสงแห้งในระดับ 1.5 % ของน้ าหนักตัว 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของแพะให้ดีขึ้นกว่าการเสริมที่ระดับ 1% ของน้ าหนักตัวและการไม่เสริม 
ค าส าคัญ: ฟางข้าว ยอดอ้อย ต้นถั่วลิสงแห้ง แพะ  

 

Abstract 
Research on using dried peanut straw as rice straw supplement and different levels of urea-treated rice 

straw for feeding goat was aimed to study the effect on production performance, cost and quality of carcasses of 
goats. Experiment designs used randomized complete block designs  with 6 experimental groups, 6 blocks per group, 
36 total goats. Group 1, 5% urea-treated rice straw, group 2, 5% urea-treated sugarcane tops, group 3, 5% urea-treated 
rice straw and 1% dried peanut straw supplement of body weights, group 4, 5% urea-treated rice straw and 1.5% dried 
peanut straw supplement of body weights, group 5, 5% urea-treated sugarcane tops and 1% dried peanut straw 
supplement of body weights, group 6, 5% urea-treated sugarcane tops and 1.5% dried peanut straw supplement of 
body weights. The results showed that the average daily gain /body/day of all groups were significant different (P 
<0.05), sorted from the highest to the least, the group 4, 3, 6, 5, 1 and 2, respectively. Feed intake in groups 4 and 6 
(P> 0.05) was significant different from group 3 and 5 (P <0.05) by group 3 and 5 (P> 0.05) but significant different from 
group 1 and 2 (P <0.05) by group 1 and 2 (P> 0.05). Feed conversion ratio of groups 1, 2 and 3 (P> 0.05) but significant 
different group 5 (P <0.05) by group 3 and 5 (P> 0.05) but significant different from group 4. (P <0.05) by group 4 and 5 
(P> 0.05) and significant different from group 6 (P <0.05) respectively. The cost of feed per 1 kg of body weight was 
found that the group 6 had the highest significant difference (P<0.05) with all groups followed by groups 4, 5 and 3 (P> 
0.05) but significant different from group 2 and 1 (P <0.05) but when considering compensation from weight gain, 
minus feed cost, it was found that the group that gave results the highest profits is group 4 and 3 (P> 0.05) which is 
significant different from the group that is followed by the group 5 and 6 (P <0.05), and is significant different from 
group 1 and 2 (P <0.05). The percentage of warm carcass was found that group 4 had the highest significant difference 
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with group 3 and 6 (P <0.05), group 3 and 6 significant difference (P <0.05) with group 5 and group 5 significant 
difference (P <0.05) with group 1 and 2. Supplementation of dried peanut straw at the level of 1.5% of body weight 
had affecting the production efficiency of goats better than supplementation at 1% of body weight and not being 
added. 
Keywords: Rice straw, Sugarcane tops, Dry peanut straw, Goat 
 

1. บทน า 
แพะ เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย เกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ในครัวเรือน แม้มีพื้นที่ไม่มากนัก โดยอาจเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมได้ การเลี้ยง

แพะสามารถใช้เงินลงทุนต่ า เมื่อเทียบกับการเลี้ยงโคเนื้อหรือโคนม มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อย แต่ให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากแพะเป็น
สัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว และใช้เวลาเลี้ยงสั้นก็สามารถขายส่งตลาดได้แล้ว ผลผลิตจากแพะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย และเป็น
สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคสินค้าสุขภาพ อย่างไรก็ตามปัญหาด้านการผลิตที่ส าคัญคือเกษตรกรยังขาดแคลนพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ และบางพื้นที่มีปัญหาในการจัดหาพืชอาหารสัตว์ท่ีมีคุณภาพ 

จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการเลี้ยงแพะจ านวนมาก นอกจากเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในจังหวัดแล้ว จากข้อมูลของ
เกษตรกรพบว่าที่ผ่านมาเกษตรกรบางรายมีการส่งแพะ จ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดภาคใต้อีกด้วย แต่ชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง การเจริญเติบโตภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตรกรรม พื้นที่ที่มีอยู่รองรับโรงงานอุตสาหกรรม และ
สถานประกอบการต่างๆ ท าให้พื้นที่ส าหรับเลี้ยงสัตว์มีอยู่อย่างจ ากัด โดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้อง ซึ่งต้องกินอาหารหยาบเป็นอาหารหลัก ไม่
เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยแปลงหญ้าอาหารสัตว์ หรือมีข้อจ ากัดในการจัดหาพืชอาหารสัตว์เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ฤดูแล้ง ซึ่งมักขาดแคลนพืชอาหารสัตว์อยู่แล้ว 

ในจังหวัดชลบุรี มีผู้น าฟางข้าวอัดฟ่อน มาจ าหน่ายอย่างแพร่หลายให้กับผู้เลี้ยงโค โดยเป็นฟางข้าวทั้งภายในจังหวัดชลบุรีเอง 
และจังหวัดใกล้เคียง อัดเป็นฟ่อนก้อนสี่เหลี่ยมก้อนละประมาณ 25 -35 กิโลกรัม จัดส่งให้ถึงฟาร์มผู้เลี้ยงโค ท าให้สะดวกต่อผู้เลี้ยงสัตว์ ใน
ส่วนของยอดอ้อยเป็นวัสดุพลอยได้ทางการเกษตรที่สามารถจัดหาได้ไม่ยากเนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีการปลูกอ้อยอยู่ทั่วไป อย่างไรก็ตามทั้ง
ฟางข้าว และยอดอ้อยจัดว่าเป็นพืชอาหารหยาบที่ให้คุณค่าอาหารค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะปริมาณของโปรตีน ดังนั้นหากมีการเสริมด้วยต้น
ถั่วลิสงแห้งซึ่งเป็นพืชอาหารหยาบประเภทใบ ที่มีปริมาณโปรตีนสูง จะช่วยให้คุณค่าทางอาหารสูงขึ้น โดยที่ต้นถั่วลิสงแห้งเป็นวัสดุพลอยได้
ทางการเกษตรที่มีผู้จัดจ าหน่ายโดยอัดเป็นฟ่อน ส่งจ าหน่ายเช่นเดียวกับฟางข้าว  อีกทั้งแพะเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมชอบกินอาหารประเภท
ใบไม้ การใช้ต้นถั่วลิสงแห้งเสริมฟางข้าวปรุงแต่งด้วยยูเรีย หรือยอดอ้อยเป็นอาหารแพะ จึงน่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาการขาด
แคลนพืชอาหารหยาบที่มีคุณภาพ ส าหรับเลี้ยงแพะได้ 
 

ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบทางเคมีของยอดอ้อยเปรียบเทียบข้าวหญ้าขนและหญ้ารูซี่ (% วัตถุแห้ง) 
ชนิดอาหารหยาบ วัตถุแห้ง โปรตีน เยื่อใย NDF ADF ADL DMD 

ยอดอ้อยสด 39.9 4.5 31.9 - - - - 

อ้อยทั้งต้น 32.4 9 30.5 - - - - 

ยอดอ้อยอบแห้ง 92.08 4.83 33.09 68.21 41.19 50.36 48.4 

ฟางข้าว 92.5 3.6 35.3 74.5 45.9 3.6 46 

ฟางข้าวหมัก (5%ยูเรีย) 66.1 7.2 - 76.1 59.7 6.9 - 

ฟางข้าวหมัก (6%ยูเรีย) 57.1 8.8 37 - - - 51.5 

หญ้าขน (อายุ 30 วัน) - 9.8 35.32 68.94 41.65 5.07 - 

หญ้ารูซ่ี (อายุ 60 วัน) - 11.62 28 65.67 39.69 3.85 - 

หญ้ารูซ่ี (อายุ 60 วัน) - 7.24 34.5 67.79 41.69 5.16 - 

ที่มา : กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ (2558)  
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ตารางท่ี 2 แสดงส่วนประกอบทางเคมีของอาหารข้น ฟางข้าว ฟางหมักยูเรีย ยอดอ้อยแห้งและยอดอ้อยหมักยู
เรีย (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง) 

รายการ อาหารข้น ฟางข้าว ฟางข้าวหมักยูเรยี 5% ยอดอ้อยแห้ง ยอดอ้อยหมักยูเรยี5% 
น้ าหนักวัตถุแห้ง (%) 90.49 93.17 72.84 92.49 41.55 
โปรตีนหยาบ (%) 15.42 2.37 6.08 3.99 6.52 

ไขมัน (%) 1.63 na na na na 
เยื่อใยหยาบ (%) 8.57 na na na na 

เถ้า (%) 6.79 12.38 12.53 3.47 4.30 
คาร์โบไฮเดรต (%) 67.59 na na na na 
เยื่อใย NDF (%) 23.10 81.50 80.36 86.58 85.04 
เยื่อใย ADF (%) 10.15 63.24 67.13 78.94 73.73 

ลิกนิน (%) 3.78 5.75 na 7.64 na 
เฮมิเซลลูโลส (%) 3.78 18.26 13.23 11.36 11.31 

เซลลูโลส (%) 5.98 54.16 na 67.83 na 
พลังงาน (TDN) (%)* 72.63 na na na na 

        * TDN อาหารข้น = 40.2625+0.1969(CP%)+0.4228(NFE%)+1.1903(EE%)-0.1379(CF%)        ที่มา : วิทยาและคณะ(2550) 
 

ถั่วลิสง 
ถั่วลิสง (Arachis hypogaea Linn.)  เป็นพืชตระกูลถั่ว (Leguminosae) มีช่ือสามัญอยู่หลายช่ือ เช่น peanut, ground 

nut, earth nut, monkey nut, Manila nut, Pindar, Gobber pea ในประเทศไทยมีช่ือเรียกท่ัวๆ ไปว่า “ถั่วลิสง” ภาคพายัพเรียก 
“ถั่วดิน” ประจวบคีรีขันธ์เรียก “ถั่วคุด” และภาคใต้เรียก “ถั่วใต้ดิน” 
 

ตารางท่ี 3 ส่วนประกอบทางเคมีของฟางข้าวหมักยูเรียและต้นถั่วลิสงแห้ง 
รายการ DM% CP% ADF% NDF% Ca% P% AIA% 

ฟางหมักยูเรยี 27.69 6.44 48.35 67.84 0.51 0.7 15.26 
ต้นถั่วลิสงแห้ง 81.99 12.96 25.49 31.09 2.37 0.11 - 

ทีม่า : สุชาติ(2549) 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธกีารศึกษา 
2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

2.1.1 ท าการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) มี 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
ประกอบด้วยแพะ 6 ตัว เป็นแพะเพศเมีย 3 ตัวและแพะเพศผู้ 3 ตัว อายุประมาณ  4 เดือน น้ าหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 15 กิโลกรัม เป็นแพะ
ลูกผสมพันธุ์บอร์ สายเลือดประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ (แหล่งที่มาของแพะที่ใช้ในการทดลองจากฟาร์มของมหาวิทยาลัยและกลุ่ม
เกษตรกรเครือข่ายในจังหวัดชลบุรี) เลี้ยงแบบขังเดี่ยวคอกละ 1 ตัว เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ให้แพะแต่ละกลุ่มได้รับอาหารดังนี ้

กลุ่มที่ 1  ให้ฟางข้าวปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอรเ์ซ็นต์อย่างเดียว 
กลุ่มที่ 2  ให้ยอดอ้อยปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์อยา่งเดียว 
กลุ่มที่ 3  ให้ฟางข้าวปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอรเ์ซ็นต์เสรมิด้วยต้นถั่วลิสงแห้ง 1.0 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว 
กลุ่มที่ 4  ให้ฟางข้าวปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอรเ์ซ็นต์เสรมิด้วยต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5  เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว 
กลุ่มที่ 5  ให้ยอดอ้อยปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอร์เซ็นตเ์สริมด้วยต้นถั่วลิสงแห้ง 1.0 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าหนักตัว 
กลุ่มที่ 6  ให้ยอดอ้อยปรุงแต่งด้วยยูเรีย 5 เปอร์เซ็นตเ์สริมด้วยต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 

2.1.2 จัดการให้แพะทดลองได้รับอาหารข้นที่มีระดับโปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์  0.5  % ของน้ าหนักตัวต่อตัวต่อวัน ให้อาหารข้น
วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น ท าการสุ่มเก็บตัวอย่าง อาหารข้นและอาหารหยาบ เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ด้วยวิธี Proximate 
Analysis  และ Van Soest method   

2.1.3 เมื่อสิ้นสุดการทดลองวิเคราะห์ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนค่าอาหารหยาบ ต้นทุนค่าอาหารข้น ต้นทุนค่าต้นถ่ัวลิสงแห้ง 
ต้นทุนรวมและต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 

2.1.4 แพะทุกตัว ได้รับอาหารหยาบหลักอย่างเต็มที่ (ad libitum) และสัตว์ทดลองท าการช่ังน้ าหนักทุก 2 สัปดาห์ บันทึก
ข้อมูลสมรรถภาพการผลิต  ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ความแปรปรวนโดย Analysis of Covariance และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มโดย Duncan’s Multiple Range Test   
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ตารางท่ี  4 ค่าโภชนะของ ฟางหมักยูเรีย ยอดอ้อยหมักยูเรีย ต้นถั่วลิสงแห้ง และอาหารข้น 

รายการ ฟางหมักยูเรยี ยอดอ้อยหมักยูเรยี ต้นถั่วลิสงแห้ง อาหารข้น 
Dry Matter(%) 49.47 37.11 94.17 88.55 

Crude Protein(%) 8.18 5.17 11.61 16.81 
Crude Fat(%) 1.34 1.22 1.28 4.02 

Crude Fiber(%) 36.58 44.19 31.47 12.47 
Ash(%) 15.58 7.59 7.74 7.02 
NFE(%) 38.32 41.83 47.90 59.68 

Acid detergent fiber(ADF) (%) 43.67 54.24 44.70 - 
Neutral detergent fiber(NDF) (%) 71.98 84.86 54.36 - 
Acid detergent lignin(ADL) (%) 3.97 7.59 7.00 - 

Cellulose(%) 39.70 46.65 37.70 - 
Hemicellulose(%) 28.31 30.62 9.66 - 

pH 5.55 5.45 - - 
Lactic acid(%) 0.10 0.16 - - 
Butyric acid(%) 0.08 1.88 - - 
Acetic acid(%) 0.08 0.29 - - 

โภชนะย่อยได้ทั้งหมด(TDN)โดยการค านวณ(%) 44.80 48.18 62.13 71.87 
 

ตารางท่ี  5 แสดงสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กินและต้นทุนการผลิต 

รายการ 
กลุ่มทดลอง CV 

(%) T1 T2 T3 T4 T5 T6 
จ านวนวันทดลอง 112 112 112 112 112 112  
น.น.เร่ิมต้น(ก.ก.) 13.60 13.13 14.23 13.47 13.60 13.93 10.07 
น.น.สิ้นสุด(ก.ก.) 16.89BC 16.17C 19.63A 19.33A 18.46AB 19.12A 7.77 

น.น.เพิ่มรวม(ก.ก.) 3.29E 3.03F 5.40B 5.86A 4.86D 5.18C 3.55 
อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน) 29.41E 27.08F 48.21B 52.32A 43.42D 46.28C 3.55 

ปริมาณอาหารทีก่ิน        
อาหารข้น(กรัม/ตัว/วัน) 75.85AB 72.78B 83.87A 81.07AB 79.39AB 81.81AB 8.78 

ฟาง/ยอดออ้ยหมกัยูเรีย(กรัม/ตัว/วัน) 139.91A 124.35AB 120.83B 128.72AB 123.07AB 111.40B 10.93 
ต้นถั่วลิสงแห้ง(กรัม/ตัว/วัน) 0.00C 0.00C 167.65B 243.21A 158.79B 245.46A 10.05 

รวม(กรัม/ตัว/วัน) 215.76C 197.13C 372.35B 453.01A 361.25B 438.68A 6.61 
ปริมาณการกินได้เป็น%น.น.ตัว 1.29C 1.23C 1.90B 2.35A 1.97B 2.30A 5.76 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็น น.น.ตัว 7.36D 7.33D 7.72CD 8.66B 8.33BC 9.48A 8.48 
ต้นทุนค่าอาหารต่อวัน*        
อาหารข้น(บ./ตัว/วัน) 0.701AB 0.672B 0.775A 0.749AB 0.734AB 0.756AB 8.79 

ฟาง/ยอดออ้ยหมกัยูเรีย(บ./ตวั/วัน) 0.308A 0.273AB 0.266A 0.283AB 0.271AB 0.245A 10.92 
ต้นถั่วลิสงแห้ง(บ./ตัว/วัน) 0.00C 0.00C 0.721B 1.046A 0.683B 1.055A 10.05 

รวม(บ./ตัว/วัน) 1.010C 0.947C 1.762B 2.080A 1.687B 2.057A 7.08 
ต้นทุนค่าอาหารรวม(บ./ตัว) 112.97C 105.96C 197.31B 232.75A 188.96B 230.33A 7.05 

ต้นทุนค่าอาหาร/การเพิ่มน.น.ตัว 1 ก.ก. 34.32C 35.14C 36.55BC 39.71B 38.88B 44.46A 7.84 
ค่าตอบแทนจากน.น.ที่เพิ่มขึ้นหักลบคา่อาหาร** 216.37C 197.38C 342.69A 353.25A 297.38B 288.00B 6.64 

ABCDEFค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรก ากับต่างกันในแถวเดียวกันแสดงความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ(P<0.05) 
*ราคาอาหาร(อาหารข้น = 9.24 บ./ก.ก. ฟางหมักยูเรีย = 2.20 บ./ก.ก. ยอดอ้อยหมักยูเรีย = 2.20 บ./ก.ก. ต้นถั่วลิสงแห้ง = 4.30 บ.บ./ก.ก.) 
**ราคาแพะมีชิวิต 100 บ./ก.ก. 
 

ปริมาณอาหารที่กิน 
ปริมาณการกินอาหารข้น 0.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มีค่าเท่ากับ 75.85 72.78 83.87 81.07 79.39 และ 81.81 กรัม/ตัว/วัน 

ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่ 3 มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดแตกต่างกับกลุ่มที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 4 5 และ 6 
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อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ 3 มีน้ าหนักตัวเริ่มทดลองที่สูงกว่าทุกกลุ่ม จึงท าให้ได้รับอาหารข้นสูงกว่ากลุ่มทดลองอื่น
และกลุ่มที่ 2 มีการเพิ่มน้ าหนักตัวระหว่างการทดลองน้อยกว่าทุกกลุ่มทดลองท าให้ได้รับอาหารข้นน้อยกว่าทุกกลุ่มทดลอง 

ปริมาณการกินฟางหมักยูเรียและยอดอ้อยหมักยูเรียมีค่าเท่ากับ 139.91 124.35 120.83 128.72 123.07 และ 111.40 กรัม/
ตัว/วัน ตามล าดับ พบว่า กลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และแตกต่างกับกลุ่มที่ 2 4 
และ 5 อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ที่ไม่มีการเสริมต้นถั่วลิสงแห้งมีแนวโน้มของปริมาณการกินฟางและยอด
อ้อยหมักยูเรียสูงกว่ากลุ่มที่มีการเสริมต้นถั่วลิสงแห้งในกลุ่มที่ 3 4 5 และ 6 

ปริมาณการกินต้นถั่วลิสงแห้งเสริมที่ระดับ 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว โดยเสริมในกลุ่มที่ 3 4 5 และ 6 ตามล าดับ มี
ค่าเท่ากับ 0.00 0.00 167.65 243.21 158.79 และ 245.46 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 3 และ 5 ที่เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มที่ 4 และ 6 ที่เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

ปริมาณการกินอาหารรวมเท่ากับ 215.76 197.13 372.35 453.01 361.25 และ 438.68 กรัมตัว/วัน พบว่า กลุ่มที่ 4 และ 6 มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และกลุ่มที่ 3 และ 5 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) โดยในกลุ่มที่ 4 และ 6 มีการเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และกลุ่มที่ 3 และ 5 มีการเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว จึงท าให้เมื่อรวมปริมาณอาหารที่กินทั้งหมดแล้วจึงมีค่าที่สูงกว่ากลุ่มที่เสริมน้อยกว่า และกลุ่มที่ไม่ได้เสริมและด้วย
พฤติกรรมการกินของแพะที่ชอบกินอาหารประเภทใบจึงสามารถกินต้นถั่วลิสงแห้งได้อย่างดี 

ปริมาณการกินได้เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ าหนักตัวเท่ากับ 1.29 1.23 1.90 2.35 1.97 และ 2.30 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ พบว่า 
กลุ่มที่ 4 และ 6 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่แตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และ
กลุ่มที่ 3 และ 5 มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกับกลุ่มที่ 1 และ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยค่าปริมาณการกินได้เมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
น้ าหนักตัว เป็นค่าที่ค านวณมาจากปริมาณอาหารที่กินทั้งหมด 

  

ประสิทธิภาพการผลิต 
อัตราการเจริญเติบโตมีค่าเท่ากับ 29.41 27.08 48.21 52.32 43.42 และ 46.28 กรัม/ตัว/วัน ตามล าดับ พบว่า ทุกกลุ่ม

ทดลองมีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยเมื่อเรียงล าดับจากกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูงถึงต่ าสุด คือ กลุ่มที่ 4 3 6 5 1 
และ 2 ตามล าดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบตามชนิดของอาหารหยาบหลักในกลุ่มที่ 1 และ 2 พบว่า กลุ่มที่ 1 3 และ 4 ได้รับฟางหมักยูเรียมี
อัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มที่ 2 5 และ 6 ที่ได้รับยอดอ้อยหมักยูเรียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ในกลุ่มทดลองที่ได้รับฟาง
หมักยูเรียและเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว พบว่า กลุ่มที่ 1 ไม่เสริมต้นถั่วลิสงแห้งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ า
กว่ากลุ่มที่ 3 และ 4 เสริมต้นถ่ัวลิสงแห้งอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และระหว่างกลุ่มที่เสริมต้นถ่ัวลิสงแห้ง พบว่า กลุ่มที่ 4 
เสริม 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงกว่ากลุ่มที่ 3 เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) กลุ่มทดลองที่ได้รับยอดอ้อยหมักยูเรียและเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว พบว่า 
กลุ่มที่ 2 ไม่เสริมต้นถั่วลิสงแห้งมีอัตราการเจริญเติบโตต่ ากว่ากลุ่มที่ 5 และ 6 ที่เสริมต้นถั่วลิสงแห้งอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ(P<0.01) 
และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสริมต้นถั่วลิสงแห้ง พบว่า กลุ่มที่ 6 ที่เสริม 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูง
กว่ากลุ่มที่ 5 เสริมที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) จากการทดลองแสดงให้เห็นว่า การเสริมต้น
ถั่วลิสงแห้งที่ระดับ 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ในแพะที่ได้รับฟางข้าวและยอดอ้อยหมักยูเรียสามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตให้แก่แพะได้ 
เนื่องจากต้นถั่วลิสงแห้งมีความน่ากินและคุณค่าทางอาหารที่แพะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับจักรีและคณะ 
(2556) ใช้ถั่วท่าพระสไตโลระดับต่าง ๆ ร่วมกับอาหารข้นขุนแพะเนื้อพื้นเมืองไทยโดยการเสริมถั่วท่าพระสไตโลร่วมกับอาหารข้นในสัดส่วน 
60:40 เปอร์เซ็นต์ แพะสามารถเจริญเติบโตได้ 93.84 กรัม/ตัว/วัน 

ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารมีค่าเท่ากับ 7.36 7.33 7.72 8.66 8.33 และ 9.48 ตามล าดับ พบว่ากลุ่มที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุก
กลุ่มทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) รองลงมา คือ กลุ่มที่ 4 กับ 5 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และกลุ่มที่ 5 
กับ 3 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และกลุ่มที่ 3 1 และ 2 มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) 
ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง จึงท าให้ค่าที่ต่ ากว่ากลุ่มที่เสริม และในกลุ่มที่ 6 ที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตดีแต่มีปริมาณการกินอาหารสูง จึงท าให้ได้ค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารที่สูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของจักรี
และคณะ (2556) ที่มีค่าประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารอยู่ระหว่าง 5.92-9.78 ของแพะพื้นเมืองที่ได้รับการเสริมต้นถั่วท่าพระสไตโลระดับ
ต่างๆ ร่วมกับอาหารข้น 
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ต้นทุนค่าอาหาร 
ต้นทุนค่าอาหารรวมมีค่าเท่ากับ 112.97 105.96 197.31 232.75 188.96 และ 230.33 บาท/ตัว ตามล าดับ โดยพบว่า 

ค่าเฉลี่ยของต้นทุนค่าอาหารรวมของกลุ่มที่ 4 และ 6 ที่ได้รับการเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัวมีค่าสูงที่สุดแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P> 0.05) รองลงมา คือ ค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 3 และ 5 ที่ได้รับการเสริมต้นถั่วลิสงแห้ง 1 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) และค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 1 และ 2 ซึ่งมีค่าต่ าที่สุด ซึ่งไม่มีการเสริมต้นถั่วลิสงแห้งมีความ
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) โดยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ไม่เสริม 1 เปอร์เซ็นต์และเสริม 1.5% พบว่าทั้ง 3 
กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05)  

ต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัม มีค่าเท่ากับ 34.32 35.14 36.55 39.71 38.88 และ 44.46 ตามล าดับ 
พบว่า กลุ่มที่ 6 มีต้นทุนสูงกว่าทุกกลุ่มอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P< 0.05) รองลงมาคือ 4 5 และ 3 แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติ (P> 0.05) และกลุ่มที่ 3 2 และ 1 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P>0.05) แต่เมื่อค านวณผลตอบแทนจากการ
จ าหน่ายแพะ (เมื่อราคาแพะมีชีวิต 100 บาท/กิโลกรัม) และหักลบค่าอาหารมีค่าเท่ากับ 216.37 197.38 342.69 353.25 297.38 และ 
288.00 บาท/ตัว พบว่า กลุ่มที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดคือ กลุ่มที่ 3 และ 4 มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันกับกลุ่มที่ 5 และ 6 ที่ได้รับผลตอบแทน
รองลงมาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) และกลุ่มที่ได้รับผลตอบแทนต่ าที่สุด คือ 1 และ 2 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกับกลุ่มที่ 5 และ 6 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) 

การเสริมต้นถั่วลิสงแห้งในระดับ 1 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว ส่งผลท าให้ต้นทุนรวมและต้นทุนต่อการเพิ่มน้ าหนักตัว 
1 กิโลกรัมสูงขึ้นแต่จะให้ผลตอบแทนเมื่อจ าหน่ายแพะที่สูงกว่าการไม่เสริม  โดยการเสริม 1.5 เปอร์เซ็นต์ให้แพะกินฟางหมักยูเรียจะให้
ผลตอบแทนสูงที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการที่แพะในกลุ่มนี้มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดที่ 5.86 กิโลกรัม/ตัว เมื่อคูณราคาขายแพะมีชีวิต 
100 บาท/กิโลกรัม และหักลบต้นทุนค่าอาหารก็ยังคงมีผลตอบแทนที่สูงกว่าทุกกลุ่มทดลอง และสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยอดอ้อยหมักยูเรียด้วย 

 

4. สรุป 
การเสริมต้นถั่วแห้งที่ระดับ 1.5 เปอร์เซ็นต์ สามารถเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของแพะได้สูงกว่าการเสริมที่ระดับ 1 เปอร์เซ็นต์ 

และ 0 เปอร์เซ็นต์  โดยกลุ่มที่ใช้ต้นถั่วลิสงแห้งร่วมกับฟางหมักยูเรียมีประสิทธิภาพการผลิตดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยอดอ้อยหมักยูเรีย ผลตอบแทน
จากน้ าหนักที่เพิ่มขึ้น พบว่า กลุ่มที่เสริมต้นถั่วแห้งที่ระดับ 1.5 และ 1 เปอร์เซ็นต์ และได้รับฟางหมักยูเรียได้ผลตอบแทนสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ
ยอดอ้อยหมักยูเรียเสริมต้นถั่วแห้งทั้ง 2 ระดับ และสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เสริม ซึ่งจากการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการเสริมต้นถั่วลิสงแห้งทั้ง 2  
ระดับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแพะได้ดีและส่งผลต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจัยพบว่า การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฟางข้าว และยอดอ้อยเมื่อน ามาหมักยูเรีย 5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เกิดแอมโมเนีย

ส่งผลต่อปริมาณการกินได้ของแพะทดลองที่ต่ ากว่าค่ามาตรฐานการกินได้ของแพะ ซึ่งถ้าน าไปใช้จริงในฟาร์มแพะ ควรใช้ต้นถ่ัวลิสงแห้ง
ร่วมกับอาหารหยาบหลักของแพะชนิดอื่นที่แพะชอบกิน จะให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีกว่า 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงต้นทุนการผลิตด้านต่าง ๆ ของการผลิตไก่พื้นเมืองประเภทกีฬาของ

เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มจ านวนประชากรเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กีฬาจ านวน 47 ราย  ท าการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามด้านต่างๆ  
สรุปข้อมูลเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจพบว่าเกษตรกรมีการจ าหน่ายไก่ที่ฟาร์มสูงสุดร้อยละ 72.34 
โดยมีการรับประกันร้อยละ 14.89 และไม่มีการรับประกันร้อยละ 72.34 การประชาสัมพันธ์เพื่อขายไก่ เรียงล าดับจากสูงสุด คือ การบอก
ต่อๆ กันของผู้เลี้ยง การน าไก่ไปซ้อมปล้ าในสนามท้องถิ่น ใช้สื่อออนไลน์ ขายในงานไก่พื้นเมืองหรือสนามชนไก่ และ นิตยสารหรือวารสาร
ไก่ชน ร้อยละ 65.96, 59.57, 34.04, 14.89 และ 4.26 ตามล าดับ วิธีการก าหนดราคาไก่กีฬา ก าหนดราคาของฟาร์มเอง ร้อยละ 42.55 
และ ก าหนดราคาตามที่ผู้ซื้อเสนอมา ร้อยละ 40.43 หลักเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดราคาของไก่สูงสุด คือ  ช้ันเชิงของไก่ ร้อยละ 65.96 สถานที่ที่
นิยมซ้อมปล้ าเพื่อเพิ่มมูลค่าไก่  ซ้อมปล้ าสนามท้องถิ่น ร้อยละ 51.06 ซ้อมปล้ าภายในฟาร์ม ร้อยละ 23.40  และซ้อมปล้ าสนามมาตรฐาน 
ร้อยละ 17.02  เทคนิคการออกก าลังกายไก่ 3 ล าดับแรก คือ วิ่งสุ่ม ลงนวม และกระโดดกล่อง ร้อยละ 68.09, 63.83 และ 44.68  
ตามล าดับ  ร้อยละ 100 มีความเห็นว่าอาชีพเลี้ยงไก่กีฬามีความส าคัญ  เพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้  สิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่กีฬาต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สนับสนุนให้มีสนามซ้อมปล้ าเพื่อเพิ่มมูลค่าไก่กีฬาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
ร้อยละ 48.72 สนับสนุนเวชภัณฑ์และวัคซีน ร้อยละ 25.64 สนับสนุนการเลี้ยงและการอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง ร้อยละ 20.51 และ สนับสนุน
ด้านเงินทุน ร้อยละ 5.13 การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประเภทไก่กีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงสามารถก าหนดราคาเองได้เป็นแหล่งรายได้เสริมให้กับผู้มี
รายได้น้อยอีก ทั้งยังช่วยเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พ้ืนเมืองให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  
ค าส าคัญ: ไก่พ้ืนเมือง  ไก่ชน  ไก่กีฬา  มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 

  Abstract 
The purpose of this study was to study the pattern of various, production costs value fighting cocks type of 

farmers in Chonburi province. By randomly sampling the population of 47 chicken farmers. Interview with various 
questionnaires summary of data as percentage and average values. In terms of economic data, it was found that 
farmers had the highest sales of chicken at farm 72.34 %, with 14.89 % guarantee and 72.34 % without warranty. 
Public relations for selling chicken sorting from the highest is to tell each other of the farmers, bring the chicken to 
practice fighting in the local field, use online media, sold in chicken field and magazines or journal fighting cocks, 65.96, 
59.57, 34.04, 14.89 and 4.26% respectively. Fighting cocks pricing determine the price of the farm by itself, 42.55% and 
the price as proposed by the buyer 40.43%. The criteria used to determine the price of the highest chicken is the 
tactic of chicken, 65.96 %. Places that are popular for rehearsing to increase chicken value practicing local field fighting, 
51.06 %, practicing fighting within the farm, 23.40 % and practicing standard field fighting, 17.02 %. The first 3 exercises 
for chicken are cycles cage running, mitt fighting and jump box 68.09, 63.83 and 44.68 % respectively. 100 % are of the 
opinion that raising native chickens is important because it can generate income for the family. Fighting cocks farmers 
need support from related agencies, namely supporting the practice of fighting in order to increase the value of cocks 
fighting legally 48.72 %, support medical supplies and vaccines 25.64 %, support raising and conservation of native 
chicken 20.51% and 5.13 % funding support. The raising of native chickens, fighting cocks, is considered to be 
something that the shepherds can set their own prices as an additional source of income for low income people. It 
also helps with the conservation of native chicken genetically to stay with the Thai people forever. 
Keywords: Native Chicken, fighting cocks, sport chicken, Economic Value 
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1. บทน า 
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองของเกษตรกรไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงจากในอดีตเป็นอย่างมาก  อันเนื่องมาจาก

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาทิ ปัญหาไข้หวัดนก สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด เป็นต้น ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองอย่างอิสระตามไร่นา  มาเป็นการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดการสูญเสียโดยในปี พ.ศ.2555 กรมปศุสัตว์ (2555) รายงานว่าประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จ านวน  82,290,082 ตัว  มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมืองจ านวน 2,838,312 ครัวเรือน โดยเป็นสายพันธุ์ไก่ชนประมาณ 10% คิดเป็นจ านวน
ประมาณ 8.2 ล้านตัว (ปรารถนา, 2556)  

กีฬาชนไก่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ในอดีตเป็นกีฬาในวังของชนช้ันสูงไก่ชนจึงมีความเกี่ยวพันกับ
พระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ อาทิ ไก่เหลืองหางขาวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไก่เขียวพาลีกับพระยาพิชัยดาบหัก ไก่ประดู่แสม
ด ากับพระเจ้าเสือ เป็นต้น ไก่ท่ีชนะการต่อสู้ จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามจ านวนครั้งของการชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละครั้ง การเพิ่มมูลค่าจากช้ันเชิงการ
ต่อสู้ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ในการคัดเลือกตามภูมิปัญญาไทยแต่โบราณ  ที่ดูลักษณะภายนอกและพฤติกรรมของไก่พ้ืนเมืองแล้วคัดเลือกไว้เป็น
ไก่ชน  โดยก าหนดลักษณะพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามค าบอกเล่า ความเช่ือ และประสบการณ์ที่มีมาแต่โบราณ 

จังหวัดชลบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เป็นแหล่งของกีฬาไก่ชนและสายพันธุ์ไก่กีฬาช้ันดีเช่นไก่เชิงพนัส (อ.พนัสนิคม) มีฟาร์มผลิต
ไก่กีฬาช้ันดีหลายฟาร์ม มีสนามกีฬาชนไก่มาตรฐาน เช่น สนามกีฬาชนไก่สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย สนามกีฬาชนไก่              
ส.ส่งเสริม สนามกีฬาชนไก่นานาชาติพัทยา เป็นต้น ซึ่งนอกจากสนามชนไก่แบบมาตรฐานยังมีสนามระดับภูธร สนามซ้อม/ปล้ า กระจายอยู่
ในทุกอ าเภอของจังหวัดชลบุรี สนามกีฬาชนไก่เหล่านี้เปรียบเสมือนแหล่งเพิ่มพูนมูลค่าของไก่ชน ไก่ตัวใดที่ผ่านสังเวียนของสนามซ้อม/
ปล้ า เข้ามายังสนามมาตรฐานประจ าจังหวัดราคาอาจเพิ่มขึ้นครั้งละ 5,000-10,000 บาท/การชนะ 1 ครั้ง (ปรีชา, 2556) รวมทั้งสายพันธุ์
ของรุ่นลูกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทันท ี

ปรีชา (2556) กล่าวถึง การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเชิงกีฬา ไก่พ้ืนเมืองไทยมีนิสัยชอบต่อสู้ จึงเป็นเหตุให้คนน ามาเลี้ยงไว้เพื่อชนหรือตี
กันเป็นกิจกรรมยามว่างงานในอดีต ดังโบราณว่า “เสร็จจากไร่นามากัดปลาตีไก่” แต่ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองรูปแบบนี้ได้รับการพัฒนา
จนเป็นอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม โดยเพาะเลี้ยงแล้วคัดเลือกตังที่มีลักษณะช้ันเชิงต่อสู้มาฝึกฝนให้แข็งแกร่งแล้วน าไปขายหรือไปชน
(ตี) ในสนามแข่งขัน การเลี้ยงไก่รูปแบบนี้เรียกว่า “ไก่เก่ง หรือ ไก่กีฬา หรือไก่ตี” โดยทั่วไปผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงพื้นเมืองรูปแบบนี้ 
ประกอบไปด้วย 

1. ผู้เลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ดี เพื่อเพาะลูกไก่ขาย โดยไม่ไปสนามแข่งขันและไม่เล่นการพนัน 
2. ผู้เลี้ยงไก่เล็ก (ซื้อจาก 1.) น ามาคัดเลือกฝึกฝนจนมีความสามารถในการต่อสู้แล้วขายต่อโดยไม่ไปสนามแข่งขันและไม่เล่น

การพนัน 
3. ผู้น าไก่ท่ีฝึกฝนแล้วมาฝึกฝนเพิ่มเติมแล้วน าเข้าสู่สนามแข่งขันด้วยตนเอง กลุ่มนี้มักเล่นการพนันด้วย 
4. ผู้ที่น าไก่ผ่านการแข่งขันมาแล้ว(อาจแพ้หรือชนะ)มาเป็นพ่อพันธุ์ในฟาร์มตนเอง โดยการประมูลมาจากสนามแข่งขันหรือ

เจ้าของฟาร์มไก่ตัวนั้น กลุ่มนี้อาจเล่นการพนันหรือมาเพื่อซื้อไกเพียงอย่างเดียว 
5. ผู้ที่ไปสนามแข่งขันเพื่อเล่นการพนัน โดยไม่เลี้ยงไก่หรือเป็นเจ้าของไก่การเลี้ยงไก่รูปแบบนี้เป็นการเลี้ยงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

อีกทางหนึ่งจากการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวที่มีฝีมือ(เท้า) ช้ันเชิงการต่อสู้ มูลค่าจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนครั้งที่ชนะในการต่อสู้ เช่น ราคาอาจ
เพิ่มสูงขึ้นครั้งละ 5,000-10,000 บาท/การชนะ 1 ครั้งถ้าชนะ 7 ครั้ง อาจมีราคาถึง 70,000 บาท 

การเพิ่มมูลค่าและการตลาดไก่พ้ืนเมือง มี 2 รูปแบบ คือ 
1. การประกวด เพื่อคัดเลือกตัวท่ีมีลักษณะดีตามมาตรฐานพันธุ์ หรืออุดมทัศนีย์ที่ก าหนด เช่น กรมปศุสัตว์ ได้ท าการรวม

รวมและก าหนดไว้แล้ว โดยใช้ลักษณะทางเศรษฐกิจเป็นตัวช้ีวัด การเพิ่มมูลค่าแบบนี้ นอกจากเป็นการรักษาสายพันธุ์ดีไก่พื้นเมืองไทย ที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว ยังเป็นการรักษาภูมิปัญญาไทยท่ีว่า “ไก่งานตามต ารามักเป็นไก่เก่งเสมอ” ตามค ากล่าวท่ีว่า “เพิ่ม
มูลค่าให้ไก่บ้าน สืบสานภูมิปัญญาไทย น ารายได้สู่ครัวเรือน” ตลาดไก่ประกวดที่ส าคัญในต่างประเทศ ได้แก่ คูเวต บาห์เรน สหรัฐอาหรับ
เอมิเรต เป็นต้น 

2. การแข่งขันหรือการประลอง เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ การชนไก่มีมาแต่โบราณแล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถือว่าเป็นกีฬา
ในวังของชนช้ันสูง ไก่ชนจึงมีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ อาทิ ไก่เหลืองหางขาวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ไก่เขียวพาลีกับพระยาพิชัยดาบหัก ไก่ประดู่แสมด ากับพระเจ้าเสือ เป็นต้น ไก่ที่ชนะการต่อสู้ จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามจ านวนครั้งของการ
ชนะคู่ต่อสู้ในแต่ละครั้ง การเพิ่มมูลค่าจากช้ันเชิงการต่อสู้ผู้เลี้ยงต้องมีความรู้ในการคัดเลือกตามภูมิปัญญาไทยแต่โบราณ  ที่ดูลักษณะ
ภายนอกและพฤติกรรมของไก่พ้ืนเมืองแล้วคัดเลือกไว้เป็นไก่ชน  โดยก าหนดลักษณะพึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ตามค าบอกเล่า ความ
เช่ือ และประสบการณ์ที่มีมาแต่โบราณ จนกลายเป็นต าราหรือต านานเล่าขานสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
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ปรารถนา (2556) กล่าวว่า จากจ านวนไก่พื้นเมืองทั้งหมด 82,290,082 ตัว เป็นสายพันธุ์ไก่ชนประมาณ 10% คิดเป็นจ านวน
ประมาณ 8.2 ล้านตัว โดยแยกเป็น 4 กลุ่มคือ 

1. ไก่ชนสายพันธุ์ไทย  25 % 
2. ไก่ชนสายพันธุ์พม่า  25 % 
3. ไก่ชนสายพันธุ์เวียดนาม 10 % 
4. ไก่ชนสายพันธุ์ลูกผสม 40 % 

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชนในประเทศไทยแยกตามปริมาณไก่และพื้นที่เลี้ยง 
1. ฟาร์มขนาดใหญ่ ท้ังเลี้ยงออกแข่งและจ าหน่าย 
2. ซุ้มเลี้ยงออกแข่งและจ าหน่าย 
3. ซุ้มเลี้ยงออกแข่งอย่างเดียว 
4. ผู้เลี้ยงรายย่อยเลี้ยงหลังบ้าน 

ความต้องการของตลาด 
1. ภายในประเทศ 

- สายพันธ์ุ ลูกผสมต่างๆ 
- ลักษณะเชิงชน  

- ลอด, ถอด, ถอย, ม้าล่อ 
- มุด, มัด, กัดตีตัว, ทุบหลัง 

   -     น้ าหนัก  2.7-3.0 กิโลกรัม 
  2.  ต่างประเทศ 
   -     สายพันธ์ุ 1.ไทยแท้ 
     2.ไทยผสมเวียตนาม 
     3.ไทย+เวียตนาม+พม่า 

-     ลักษณะเชิงชน  
- ปากไว, เลี้ยวบน, ชนหัวสูง, เท้าบ่าตีตัว,   ไล่หัวทุบหลัง  
- ยืนกันคอ, ถอดได้, ไล่หัวเป็น, ปากไว, ใช้เดือยแม่น 

-     น้ าหนัก          3.0-3.4 กิโลกรัม 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธกีารศึกษา 
วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

1.  สุ่มส ารวจข้อมูล มูลค่าของไก่กีฬาในแต่ละชั้นเชิง ลักษณะการก าหนดราคาไก่กีฬา ลักษณะการเพิ่มมูลค่าของไก่กีฬา  ด้วย
การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

2.  รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปข้อมูลเรียบเรียงรายงานวิจัย 
สถิติพื้นฐาน 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
น าข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมและตรวจสอบความเรยีบร้อย จะท าการวิเคราะห ์ดังนี ้
มูลค่าทางเศรษฐกิจของไก่กีฬาของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) วิเคราะห์เนื้อหา และสรุปพรรณนา วิเคราะห์จากการสังเกต 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
ข้อมูลมูลค่าทางเศรษฐกิจของการกีฬาในจังหวัดชลบุรี พบว่า ลักษณะการจัดจ าหน่ายไก่ของเกษตรกร ร้อยละ 72.34 เป็นการ

จัดจ าหน่ายที่ฟาร์มโดยมีลูกค้ามาซื้อที่ฟาร์มโดยตรง ร้อยละ 25.53 จัดจ าหน่ายในงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับไก่กีฬา เช่น งานประกวดไก่ งาน
เกษตรแฟร์ต่างๆ เป็นต้น ร้อยละ 21.28 จัดจ าหน่ายโดยการจัดส่งให้ลูกค้าภายในและต่างจังหวัด โดยใช้บริการขนส่งต่างๆ และจัดจ าหน่าย
ด้วยวิธีอื่นๆ ร้อยละ 6.38 เช่นการฝากขายกับซุ้มไก่ท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น โดยร้อยละ 14.89 มีการรับประกันสินค้า มีการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ 

70% 

30% 
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หรือคืนเงินค่าไก่ให้กับลูกค้า และร้อยละ 72.34 ไม่มีการรับประกันสินค้า เกษตรกรให้เหตุผลว่าก่อนการซื้อขายลูกค้าจะเห็นลักษณะไก่ ช้ัน
เชิง ผ่านทางคลิปวีดีโอ หรือการมาดูการทดสอบปล้ าแล้ว และหลังจากการรับสินค้าไปแล้วอาจจะมีหลายปัจจัยและความเสี่ยงที่ท าให้ไก่ที่
ซื้อไปไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ ซึ่งมักจะเกิดจากผู้ซื้อ เกษตรกรจึงไม่มีการรับประกันสินค้า แต่ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลมาจากผู้ขาย ผู้ขาย
บางฟาร์มจะเปลี่ยนสินค้าให้เพื่อรักษาช่ือเสียงของฟาร์มไว้ 

ลักษณะการประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายไก่กีฬาของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 65.96 ประชาสัมพันธ์โดยการบอกต่อๆ กันของผู้
เล่นไก่ หรือผู้เลี้ยงไก่กีฬาด้วยกัน ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพไก่ด้วยกลุ่มผู้เลี้ยงไก่กีฬาด้วยกันเอง เป็นการบอกต่อกันปากต่อปาก ร้อยละ 
59.57 ประชาสัมพันธ์โดยการน าไก่ไปซ้อมปล้ าในสนามซ้อมปล้ าในท้องถิ่น โดยใช้เวลาในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ พบปะพูดคุยและน าไก่กีฬา
มาฝึกซ้อมและประชาสัมพันธ์ ซึ่งหากซ่อมปล้ าแล้วไก่มีลักษณะการตีเป็นต่อสู้คู่ต่อสู้ มูลค่าของไก่นั้นจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ผู้ซื้อจะเสนอ
ราคาให้กับเจ้าของไก่ ซึ่งถ้าราคาเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝ่ายจะตกลงซื้อขายกัน ร้อยละ 34.04 ประชาสัมพันธ์โดยการใช้สื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
โดยการโพสวีดีโอคลิปการซ้อมปล้ า การถ่ายภาพของไก่ และราคาขาย ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์น้อย และได้รับความ
นิยมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.89 ประชาสัมพันธ์ในสนามกีฬาชนไก่ และงานที่จัดเกี่ยวกับไก่กีฬาซึ่งเป็นวิธีขายตรง เกษตรกรจะขนไก่ไปขายและ
ประชาสัมพันธ์ช่ือซุ้ม จะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน และร้อยละ 4.26 ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารหรือวารสารไก่ชน ซึ่ง
ในปัจจุบันได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงและกลุ่มผู้อา่นนิตยสารหรือวารสารมีแนวโน้มลดลง 

วิธีการก าหนดราคาไก่กีฬาของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 42.55 ใช้วิธีก าหนดราคาของฟาร์มเอง ร้อยละ 40.43 ใช้วิธีก าหนด
ราคาตามที่ผู้ซื้อเสนอราคามา ซึ่งเกิดจากผู้ซื้อถูกใจหรือชอบไก่ตัวนั้นแล้วจะเสนอราคาให้กับเจ้าของไก่ ถ้าราคาเป็นที่พอใจจะตกลงซื้อขาย
กัน ร้อยละ 25.53 ใช้วิธีก าหนดราคาตามความสัมพันธ์กับผู้ซื้อ ซึ่งหากผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์กัน เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ราคาขาย
ก็จะไม่สูงบางกรณีอาจซื้อขายกันแบบใช้ไก่แลกไก่ ร้อยละ 12.77 ใช้วิธีก าหนดราคาตามราคามาตรฐานเฉลี่ยในท้องถิ่นหรือราคากลางของ
ท้องตลาด โดยแบ่งตามสายพันธุ์และความเก่งของไก่ตัวนั้นๆ และใช้วิธีอื่นๆ อีกร้อยละ 6.38 หลักเกณฑ์ที่เกษตรกรใช้ก าหนดราคาไก่กีฬา
พบว่าร้อยละ 60 5.96 ก าหนดราคาตามช้ันเชิงของไก่ร้อยละยี่ 11.28  

หลักเกณฑ์ที่เกษตรกรใช้ก าหนดราคาไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 65.96 ก าหนดราคาตามช้ันเชิงของไก่ ร้อยละ 21.28 ก าหนดราคา
ตามประวัติของพ่อ-แม่พันธุ์ ร้อยละ 21.28 ก าหนดราคาตามลักษณะรูปร่างภายนอกของไก่ และร้อยละ 17.02 ก าหนดราคาตามประวัติ
การชนของไก ่

สถานที่ท่ีเกษตรกรใช้ในการซ้อม-ปล้ าเพื่อเพิ่มมูลค่าของไก่ พบว่า ร้อยละ 51.06 ใช้การซ้อม-ปล้ าที่สนามท้องถิ่นในชุมชน โดย
ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ซ้อม-ปล้ าแล้ว ยังเป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ เกี่ยวกับไก่ของแต่
ละซุ้ม ซึ่งการมีช่ือเสียงของซุ้มไก่จะเกิดขึ้นจากสนามซ้อม-ปล้ าในท้องถิ่น ร้อยละ 23.40 ใช้การซ้อม-ปล้ าภายในฟาร์มซึ่งจะเป็นการซ้อม-
ปล้ าให้กับลูกค้าที่มาซื้อไก่ ให้ดูชั้นเชิงลีลาของไก่ตัวที่จะซื้อ โดยซ้อม-ปล้ ากับไก่นวมหรือไก่ในฟาร์ม และในบางครั้งลูกค้าอาจจะน าจ่ายของ
ตนเองมาทดสอบกับไก่ตัวที่จะซื้อด้วย ซึ่งถ้าไก่ตัวที่จะขายสามารถซ่อม-ปล้ าแล้วช้ันเชิงลีลาเป็นต่อ ราคาของไก่ที่ตั้งไว้จะไม่ถูกต่อรอง และ
เป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าจะได้ไก่ท่ีมีคุณภาพ แต่ในทางกลับกันถ้าไก่ท่ีจะซื้อซ้อม-ปล้ าแล้วช้ันเชิงลีลาตกเป็นรอง ก็อาจจะมีการ
ต่อรองราคาหรือเปลี่ยนตัวไก่ท่ีจะซื้อได้ 

เทคนิคการออกก าลังกายหรือฟิตซ้อมไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 68.09 ใช้วิธีวิ่งสุ่ม ร้อยละ 63.83 ใช้วิธีลงนวม ร้อยละ 44.68 ใช้
วิธีกระโดดกล่อง ร้อยละ 21.28 ใช้วิธีล่อเป้ากับลู่วิ่ง ร้อยละ 4.26 ใช้วิธีมุ้งแตะกับโยนเบาะ และร้อยละ 2.13 ใช้วิธีว่ายน้ า โดยวิธีการออก
ก าลังกายของแต่ละฟาร์ม ขึ้นอยู่กับสายพันธุไ์ก่ท่ีเลี้ยง ช้ันเชิงของไก่ และเวลาของผู้เลี้ยง 

สาเหตุที่ผู้ซื้อไก่ไว้วางใจซื้อไก่จากเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 51.09 เพราะคุณภาพของไก่ ร้อยละ 29.79 เพราะราคาเหมาะสม 
และร้อยละ 4.6 เพราะช่ือเสียงของซุ้ม 

แนวโน้มของราคาไก่ในอนาคต พบว่า ร้อยละ 12.77 คิดว่าราคาจะคงที่ และร้อยละ 51.06 คิดว่าราคาจะสูงขึ้นเพราะมีคน
สนใจเพิ่มมากขึ้น 

สิ่งที่เกษตรกรอยากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ร้อยละ 48.72 เป็นเรื่องการท าให้มีสนามซ้อม-ปล้ าเพื่อ
เพิ่มมูลค่าไก่กีฬาอย่างถูกกฎหมาย โดยเกษตรกรให้เหตุผลว่าการจะเพิ่มมูลค่าไก่กีฬาจะต้องน าไก่ไปแข่งขันหรือซ้อม-ปล้ า ให้ผู้อื่นได้เห็น
มูลค่าของไก่จะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 25.64 อยากได้รับการสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์และวัคซีน ร้อยละ 20.51 อยากได้รับการ
สนับสนุนด้านการเลี้ยง และการอนุรักษ์ไก่ชนไทย และร้อยละ 5.13 สนับสนุนด้านเงินทุน 

การเพิ่มมูลค่าไก่พื้นเมือง(ไก่กีฬา) เป็นสินค้าการเกษตรที่ผู้เลี้ยงสามารถก าหนดราคาได้เอง และมูลค่าของไก่จะเพิ่มขึ้นตาม
ความเก่ง ช้ันเชิง ลีลา สภาพจิตใจของไก่แต่ละตัว การซื้อขายขึ้นอยู่กับความพึงพอใจผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นสินค้าเกษตรที่ช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชนในชนบท ช่วยสร้างความสุขทางใจให้กับผู้ที่ช่ืนชอบการเลี้ยงไก่กีฬา 

มูลค่าของไก่พ้ืนเมืองเมื่อค านวณต้นทุนจากปริมาณอาหารที่กิน พบว่า ไก่พ้ืนเมืองจะมีปริมาณอาหารที่กินจนถึงอายุที่จ าหน่าย
เป็นไก่เนื้อ(ไก่แกง) ได้ที่อายุ 8 เดือน จะมีปริมาณอาหารที่กินสะสม 13.90 กิโลกรัม โดยถ้าให้อาหารเป็นข้าวเปลือกเป็นอาหารหลักมีราคา
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เฉลี่ย 13.12 บาท/กิโลกรัม จะมีต้นทุนค่าอาหารเท่ากับ 182.40 บาท/ตัว โดยน้ าหนักตัวไก่เพศผู้สายพันธุ์ไทย 2.80 กิโลกรัม ราคาขายไก่
แกงเฉลี่ย 122 บาท/กิโลกรัม จะจ าหน่ายเป็นไก่แกงได้เงิน 341.60 บาท/ตัว เมื่อหักลบกับต้นทุนค่าอาหารจะมีก าไร 159.20 บาท/ตัว แต่
ถ้าจ าหน่ายเป็นไก่กีฬาที่มีอายุ 8 เดือน ราคาเฉลี่ย 2,290.87 บาท/ตัว สูงกว่าก าไรจากการขายเป็นไก่แกงถึง 13.24 เท่า การเลี้ยงไก่กีฬาจึง
สามารถเพิ่มมูลค่าของไก่ และสร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี 

 

4. สรุป 
การเลีย้งไก่พ้ืนเมือง(ไก่กีฬา) ของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี พบว่า มูลค่าของไก่กีฬาสามารถเพิ่มมูลค่าได้สูงกว่าการเลี้ยงไก่เป็น

ไก่แกงสูงถึง 13.24 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นค่าตอบแทนท่ีสูงส าหรับการเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และแนวโน้มของราคาไก่กีฬาในอนาคตมีแนวโน้ม
สูงขึ้น เนื่องจากได้รับความนิยมจากเยาวชนรุ่นใหม่ และสิ่งที่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กีฬาต้องการการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ การ
มีสนามซ้อม-ปล้ าไก่กีฬา เพื่อเพิ่มมูลค่าของไก่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไก่พื้นเมืองไทยเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับชีวิตวิถีของคนไทยมาอย่างช้า
นาน การเล่นกีฬาชนไก่เป็นสิ่งที่ช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พื้นเมืองไทยไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไป อีกท้ังเป็นกิจกรรมท่ีสร้างรายได้ให้แก่
เกษตรกรระดับรากหญ้า หรือผู้มีรายได้น้อยได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเลี้ยงต้นทุนการผลิตด้านต่างๆ ของการผลิตไก่พื้นเมืองประเภทกีฬาของ

เกษตรกรในจังหวัดชลบุรี โดยการสุ่มจ านวนประชากรเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่กีฬาจ านวน 47 ราย ท าการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามด้านต่าง ๆ  
สรุปข้อมูลเป็นร้อยละและค่าเฉลี่ยต่างๆ จากการรวบรวมข้อมูล พบว่าเกษตรกรเลี้ยงไก่กีฬาเป็นเพศชายร้อยละ 87.23 และเป็นเพศหญิง
ร้อยละ 12.77 ด้านรูปแบบการเลี้ยง ระยะเวลาการเลี้ยง 11-15 ปี มีสูงสุด ร้อยละ 34.04 และช่วง 6 - 10 ปีน้อยที่สุดร้อยละ 14.89  เลี้ยง
เป็นอาชีพเสริมร้อยละ 90.48 และเลี้ยงเป็นอาชีพหลักร้อยละ 9.52 ลักษณะของฟาร์มที่นิยมเลี้ยงเป็นแบบเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ดีเพาะลูกไก่ขาย
และเลี้ยงเป็นไก่รุ่นคัดเลือกเพื่อจ าหน่ายร้อยละ 36.17 รูปแบบการเลี้ยงร้อยละ 48.48 เลี้ยงแบบขังคอกจ ากัดพื้นที่และร้อยละ 45.45 เลี้ยง
แบบรวมปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติและเสริมอาหาร สายพันธุ์ท่ีนิยมเลี้ยงเป็นไก่กีฬา ได้แก่ สายพันธุ์ไทย  สายพันธุ์ลูกผสม  สายพันธุ์
พม่า สายพันธุ์ป่าก๋อย และ สายพันธุ์ไซง่อน/เวียดนาม ร้อยละ 61.70, 59.57,  55.32, 31.91 และ 8.51 ตามล าดับ  ขนาดของฟาร์มจัดว่า
เป็นฟาร์มขนาดเล็กใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่  สามารถคัดไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่กีฬาได้ร้อยละ 70.00  ไม่มีการท าพันธุ์ประวัติ
และท าเครื่องหมายประจ าตัวร้อยละ 59.09 อายุเฉลี่ยที่น ามาขังสุ่ม 7.23 เดือน และอายุเฉลี่ยเริ่มซ้อมปล้ า 8.26 เดือน  วัคซีนที่ท ามากกว่า
ร้อยละ 50 คือ  วัคซีนรวมและวัคซีนนิวคาสเซิล  มีการคิดต้นทุนการเลี้ยง ร้อยละ 15.63 และไม่มีการคิดต้นทุนการเลี้ยงร้อยละ 84.38 ใช้
แรงงานของตนเองร้อยละ 72.34 ปัญหาการเลี้ยงที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก คือ  พื้นที่คับแคบ อยู่ใกล้แหล่งชุมชน และการจ าหน่าย ร้อยละ 
34.04, 27.66,และ 23.40 ตามล าดับ  การเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประเภทไก่กีฬาถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้เลี้ยงสามารถก าหนดราคาเองได้เป็นแหล่งรายได้
เสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยอีก ทั้งยังช่วยเรื่องการอนุรักษ์พันธุกรรมไก่พ้ืนเมืองให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป  
ค าส าคัญ: ไก่พ้ืนเมือง  ไก่ชน  ไก่กีฬา  รูปแบบการเลี้ยง 
 

  Abstract 
The purpose of this study was to study the pattern of various, production costs value fighting cocks type of 

farmers in Chonburi province. By randomly sampling the population of 47 chicken farmers. Interview with various 
questionnaires summary of data as percentage and average values. From data collection it was found that 87.23% of 
male chicken farmers were male and 12.77% were female. In the form of farming, the period of raising 11-15 years, 
with the highest of 34.04 % and the range of 6-10 years, the least 14.89 %, raising as a supplementary occupation, 
90.48 % and raising to be the main occupation, 9.52 %. Characteristics of farms that are popularly fed as a good parent 
breed, sell chicks and sell as a growing chicken for sale, 36.17%. Raising form, 48.48 %, raised in a stable, limited area 
and 45.45 percent in total raised, allowing natural feeding and supplementing feed. Popular species raised as fighting 
cocks are Thai breeds, hybrided breeds, Burmese breeds, Pa Koi breeds and Vietnam breed, 61.70%, 59.57, 55.32, 
31.91 and 8.51% respectively. The size of the farm is considered to be a small farm, using mostly natural farming 
methods. Can selected chickens raised as fighting cocks at 70.00%. No pedigrees, and branding marks 59.09%. The 
average age that is in cage is 7.23 months and the average age fighting starts 8.26 months. More than 50 % of vaccines 
are combined vaccines and Newcastle vaccines. With the cost of raising 15.63% and 84.38% of no the cost of farming. 
Their own labor is 72.34%. Three major farming problems, first is confined space, near the community and distribution 
of 34.04, 27.66 and 23.40 % respectively. The raising of native chickens, fighting cocks, is considered to be something 
that the shepherds can set their own prices as an additional source of income for low income people. It also helps 
with the conservation of native chicken genetically to stay with the Thai people forever. 
Keywords: Native Chicken, fighting cocks, sport chicken, Domesticate Form 
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1. บทน า 
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเลี้ยงจากในอดีตเป็นอย่างมาก อันเนื่องมาจาก

ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อาทิ ปัญหาไข้หวัดนก สภาพภูมิอากาศ โรคระบาด เป็นต้น ซึ่งท าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยงจากการเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเองอย่างอิสระตามไร่นา  มาเป็นการเลี้ยงในรูปแบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดการสูญเสียโดยในปี พ.ศ.2555 กรมปศุสัตว์ (2555) รายงานว่าประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
จ านวน 82,290,082 ตัว มีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จ านวน 2,838,312 ครัวเรือน โดยเป็นสายพันธุ์ไก่ชนประมาณ 10% คิดเป็นจ านวน
ประมาณ 8.2 ล้านตัว (ปรารถนา, 2556)  

โดยลักษณะการเลี้ยงไก่กีฬามักจะเลี้ยงร่วมกับไก่แกงโดยในอดีตการที่เกษตรกรจะคัดเลือกไก่ชนเพื่อใช้แข่งขันต้องใช้การ
คัดเลือกตามธรรมชาติเป็นหลัก คือ แม่พันธุ์ไก่พื้นเมือง 1 ตัว จะฟักไข่ตามธรรมชาติครั้งละประมาณ 10-15 ฟอง เมื่อลูกไก่ฟักออก
เกษตรกรจะอนุบาลลูกไก่โดยให้แม่ไก่เลี้ยงและกกลูกเองตามธรรมชาติซึ่งเมื่อลูกไก่อายุประมาณ 3-4 เดือน จะเป็นช่วงของการหย่าแม่ไก่
ออกจากลูก ในช่วงนี้จะเกิดพฤติกรรมทางสังคมของฝูง ลูกไก่จะประลองช้ันเชิงเพื่อแย่งกันเป็นจ่าฝูงท าให้เกิดการบาดเจ็บ ป่วย อาจถึงขั้น
ตายได้ ลูกไก่ท่ีสามารถประลองชนะสมาชิกในฝูง ก็มักจะถูกเลือกมาเป็นไก่กีฬา โดยจะมีประมาณ 2-5% ลูกไก่ที่เหลือจะถูกน าไปใช้เป็นแม่
พันธุ์หรือเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายเป็นไก่แกง แต่ปัจจุบันความต้องการไก่กีฬา เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากไก่กีฬาสามารถเพิ่มมูลค่าของตัวไก่ได้
หลายเท่าตัว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ท าให้มีสนามกีฬาชนไก่เกิดขึ้นใหม่หลายสนาม  
และความต้องการไก่กีฬาของต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
เพื่อผลิตเป็นไก่กีฬาจึงได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก  มีการน าเทคโนโลยีการฟักไข่มาใช้เพื่อเพิ่มปริมาณลูกไก่ การพัฒนาด้านอาหารไก่กีฬา  
การพัฒนาอุปกรณ์การเลี้ยง การพัฒนากฎกติกาที่ใช้แข่งขันไก่กีฬา ด้วยปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น แต่
ข้อมูลด้านต้นทุนการผลิตของไก่กีฬาในระยะต่างๆ ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับและรูปแบบการเลี้ยงยังมิได้มีการรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเชิง
วิชาการ มีเพียงการตีพิมพ์ในวาสารซึ่งเป็นข้อมูลเพียงบางส่วน บางฟาร์ม ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จักเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรที่จะเพิ่ม
มูลค่าของไก่พ้ืนเมืองหรือการตัดสินใจในการลงทุนท าธุรกิจเกี่ยวกับไก่พ้ืนเมือง 

 

การจ าแนกปรเเททอองไก่ชนตามชั้นเชิง (วิชิต, 2560) 
พันธุ์พม่า 

เชิงชนหลักๆ คือ พม่าลีลาโยก ถอด ถอย พม่าลีลาม้าล่อ และพม่าจิ้มตี คัดเลือกโดยดูในเรื่องลีลาและเชิงชน ต าแหน่งการออก
อาวุธ ความดุดัน (นักสู้) แม่นย า ความแข็งแกร่ง ดูจิตใจเป็นหลัก และเชิงชนที่จะสามารถน ามาพัฒนาผสมข้ามพันธุ์กับพันธุ์เวียดนามเป็น
ลูกผสมจ าหน่ายและเลี้ยงตี 

ลักษณะเด่นของไก่พม่า 
ไก่ชนพม่า คือไก่ท่ีมีก าเนิดอยู่ในประเทศพม่าแต่ดั่งเดิม รูปร่างเล็กกว่าไก่พันธุ์อื่น แบบคล้ายไก่แจ้วัดไทย ตัวเล็กขนมากล าตัว

สั้น ปีกใหญ่ หางสั้น ขั้วปีกชิดตัว ขนปีกหนาแน่น ไม่มีช่องโหว่ สีปีกจะเป็นสีด าตลอด มีสีเคลือบภายนอกปีก ปีกในไม่มีสีขาวปน ตัวสั้น 
หางหก อกตั้ง เชิงม้าล่อ วิ่งล่อ สาดแข้งเปล่า โยกหลบ หงอนใหญ่ เหนียงยาน ตาโต สายตาดี หลบหลีกได้เก่ง 

จุดเด่นด้านช้ันเชิง 
ตีเร็ว ตีแม่น ตีเจ็บ ตีเอาชนะได้งา่ย บินดี แทงตอแม่น เกิดบาดแผลเร็ว เป็นไก่มีหลายก๊อก เวลาถูกตีมักจะท าเป็นแย่ แต่พอคู่

ต่อสู้เผลอจะสวนทันที เชิงไก่พม่า ไก่เชิงอื่นเข้าตีได้ยาก เช่น เชิงม้าล่อ ม้าเลาะ เชิงสาด แข้งเปล่า เชิงโยกหลบ  
 

 
 
 
 
 
 

 
ทาพที่ 1 แสดงลักษณเอองไก่ชนสายพันธุ์พม่า 

ที่มา: วิชิต (2560) 
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พันธุ์ไทย 
เชิงชนสวยงาม ฉลาด ฝีตีนแพรวพราว มีทั้งลูกล่อลูกชน คือ กอด ขี่ ล็อค มุดมัด และมุดลอดทะลุขา กัดบ่า ตีตัว ตีข้อหัว ตีวง

แดง ตีหน้าคอคัดเลือกโดยดูในเรื่องลีลาและเชิงชน ต าแหน่งการออกอาวุธ ความดุดัน(นักสู้)แม่นย า ความแข็งแกร่ง ดูจิตใจเป็นหลัก และยัง
เลือกที่มีลูกหน้าไวด้วย ซึ่งสามารถแข่งกับไก่พม่าได้ 

ลักษณเเด่นอองไก่ชนไทย 
รูปร่างหน้าตาสีสัน สวยงามกว่าไก่ชนพันธุ์อื่นๆ มีช้ันเชิงลีลาในการต่อสู้ ถึง 8 เพลงท่า 15 กระบวนเชิง และ 37 แม่ไม้ เป็นไก่

เหนียว อดทน ไม่ยอมแพ้โดยง่าย เป็นไก่ฉลาด สามารถแก้สถานการณ์ในเวลาชนได้ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ไม่เปลืองอาหาร หากินตามธรรมชาติเก่ง  
 

 
 

 
 
 

ทาพที่ 2 แสดงลักษณเอองไก่ชนสายพันธุ์ไทย 
ที่มา: วิชิต (2560) 

 
แม่ไม้ไก่ชนไทย 

เจ้าเมืองแผ่อ านาจ - ตีโดยสาดแขง้เปล่า 
หักเหลี่ยมอินทรี – ตีจงอยปากบนหัก 

ม้วนแผ่นดิน - ตีจงอยปากล่างพับเข้าในปาก 
ฟันแสกหน้า - ตีหัวคิ้วท้ังสองข้าง 

ตีทัดดอกไม้ – ตีช่วงท้ายหางคิ้วท้ังสองข้าง 
ต่อหางเปีย - ตีท้ายทอย 

สักกระหม่อม – แทงท้ายหงอนกด 
จูงนางเข้าห้อง - จิกหงอนใช้คอกดทาบต ี

จูงควายเข้าห้อง – จิกหัวแล้วดันไปข้างหน้า 
มัดเจด็เส้น – ลอดหัวเข้ากลางปีกแล้วหันไปจิกตีหัว 

พับเสื่อหรือพันแผ่นฝ้า – ใช้หัวสอดเข้าใต้ปีกแล้วหันไปจิกตีหัว 
หาวเป็นดาวเดือน – ตีคอเชือดหายใจไม่ออก 

แผ่ธรณี – ตีรวบหัวปีกท้ังสองข้าง 
กุมภกรรณพุ่งหอก – ใช้เดือยแทงอก 

กระสางมหอย - ใช้หัวซุกใต้ท้องแล้วจิกข้อขาทั้งสองข้าง 
กระยางกินปลา – ใช้หัวทาบหลังแล้วปากจิกหลังปีกและกระปุกน้ ามัน 

ลักกินขโมยกิน – ใช้หัวซุกหน้าอกแล้วถอดหัวออกต ี
ปากถึงตีนถึง – หลังจากตจีาก ว่ิงเข้าใส่เอาปากแตะแล้วตเีลย 

ควงสว่าน – ใช้คอกดคอแล้วหมุนไปรอบๆ 
ขย่มพระสุธา – ใช้คอทาบคอแล้วขย่มทั้งตัวกด 

 
พันธุ์เวียดนาม 

โครงสร้างดี กระดูกใหญ่ อึด ทน มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆ แข้งใหญ่ เป็นไก่ล าโต (ตีหนัก) มีล าหักล าโค่น ตีตัว ตีหลัง แต่ปากช้า 
ดังนั้นจึงเลือกที่ปากไวขึ้นในพันธุ์แท้และน าไปผสมข้ามพันธุ์ผลิตลูกผสมคัดเลือกโดยดูในเรื่องลีลาและเชิงชน ต าแหน่งการออกอาวุธ ความ
ดุดัน (นักสู้) แม่นย า ความแข็งแกร่ง ดูจิตใจเป็นหลัก  

ลักษณเเด่นอองไก่ไซ่ง่อน 
มีถิ่นก าเนิดอยู่ในประเทศเวียดนาม มีขนาดใหญ่  3.5 - 4.0 กก.  ผิวหนังที่คอ อก ปั้นขา มีสีแดง  มีขนน้อย หางสั้น บริเวณอก 

ขา คอ ไม่มีขนขึ้น เห็นแต่หนัง หัวใหญ่ กระดูกโครงสร้างใหญ่ หนังหนา มีช้ันเชิงน้อย แต่อึด ทน แข็งแรง สีสันเหมือนๆ ไก่ชนไทยแต่ 
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สวยงามน้อยกว่า ตีเจ็บ ล าหนัก แต่ตีช้า ชนหัวโทง หัวสูง ไก่อื่นตีหัวยาก เนื้อแน่น กระดูกโครงสร้างดี แข็งแรง ระบบการหายใจดี ไม่
เหนื่อยหอบง่าย มีชั้นเชิงน้อย ตีกับไก่อ่ืนๆ ได้ทุกเชิง ทนต่อสภาพอากาศได้ดี เลี้ยงง่ายโตเร็ว 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ทาพที่ 3 แสดงลักษณเอองไก่ชนสายพันธุ์เวียดนาม 
ที่มา: วิชิต (2560) 

 

ไก่ใต้ หรือ ไก่ชนสายพันธุ์เดือย 
ใช้เดือยจัด และแม่นย า แทงลงบนเป้าใหญ่ได้อย่างมืออาชีพ ปากจัด จิกตีไม่เลือกที่ เชิงชนครบเครื่อง เขาคูร า หรือ เขาเลียงผา 

เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ที่มีความยืดหยุ่น เหนียว เหมาะส าหรับการน ามาท าเดือยไก่ใต้ 
เชิงชนอองไก่ใต้ 

คาบบ่าตี เป็นช้ันเชิงที่นิยมมากที่สุด ตีสร้อยแก ่หมายถึงไก่จะจิงขนสร้อยคอของคู่ต่อสู้แล้วตี  ตีหน้าคอ ไก่ตีหน้าคอเป็นคู่ต่อสู้
ของไก่คาบบ่าได้อย่างดี ตีหน้าอกหรือตีหัวปีก มีลักษณะคล้ายกับตีหน้าคอเเต่ต าเเหน่งวางเเข้งจะเป็นบริเวณชายโครงของคู่ต่อสู้มากกว่า
หน้าอก มุดมัดกัดสะโพกตี คือเชิงนี้จะวิ่งเข้าปีก เเล้วจิกบริเวณสะโพกตีโดยไม่ต้องโผล่หัวออกมา มุดมัดกัดบ่าตี คล้ายคลึงกับมุดมัดกด
สะโพก คือเมื่อวิ่งเข้าร้อยปีกจะโผล่หัวขึ้นมาจิกบ่าตี  มุดมัดกัดสร้อยแก่ต ี มุดมัดกัดก้นตี  กอดตี ไก่ตีหัว  

 

 
 
 
 

 
 

ทาพที่ 4 แสดงลักษณเอองไก่ชนสายพันธุ์ไก่ใต้ 
ที่มา: วิชิต(2560) 

ไก่เหล่าป่าก๋อย 
ประวัติความเป็นมาของไก่เหล่าป่าก๋อย ถิ่นก าเนิดหมู่บ้านเหล่าป่าก๋อย ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน สายพันธุ์

ไก่ชนมีเชิงกัดจิก ไม่เลือกที่ คาบบ่าตีตัว ทรหดอดทน ตีแรงตีหนัก (ฆ้อนหนัก) ให้ช่ือเรียกตามหมู่บ้านว่า "ไก่เหล่าป่าก๋อย” พ่อหลวงสุ
พจน์ วิจิตร ผู้ใหญ่บ้านป่ารกฟ้า ต าบลน้ าดิบ อ าเภอป่าซาง  เมื่อประมาณ 30 ปีก่อน พัฒนามาจากไก่ชนของเมืองจันทน์ เป็นไก่สี
เหลืองเลาตัวผู้ มีลีลาการชนคล้ายๆ ไก่เชิงตราด คือ มัดล็อค มุด ตีตัว และลอดทะลุหลัง ลักษณะเด่น คือ เดินหน้าจิกหลังตีทั่วตัว ไม่
ต้องใช้เชิงก่อน ไก่รอยเล็ก น้ าหนัก 1.8-2 กิโลกรัม  

 

 
 

 
 
 

ทาพที่  5  แสดงลักษณเอองไก่ชนสายพันธุ์ป่าก๋อย 
ที่มา: วิชิต(2560) 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธกีารศึกษา 
วิธีการด าเนินการวิจัย แลเสถานที่ท าการทดลอง/เก็บอ้อมูล 

1. สุ่มส ารวจข้อมูล รูปแบบการเลี้ยง ต้นทุนการผลิต ปริมาณการผลิต ราคาที่เกษตรกรจ าหน่ายได้ ผลตอบแทนจากการเลี้ยง 
ด้วยการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 

2. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปข้อมูลเรียบเรียงรายงานวิจัย 
สถิติพ้ืนฐาน 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) 
2. ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 

การวิเคราเห์อ้อมูล 
น าข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อย จะท าการวิเคราะห์ ดังนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่กีฬา) 
2. รูปแบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง(ไก่กีฬา)ของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี 

วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) วิเคราะห์เนื้อหา 
และสรุปพรรณนา วิเคราะห์จากการสังเกต 

 

3. ผลการทดลองแลเวิจารณ์ผล 
ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่พื้นเมือง (ไก่กีฬา) ในจังหวัดชลบุรี ที่ได้ตอบแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูล

ด้านเพศ เพศชายมีการเลี้ยงไก่กีฬาสูงกว่าเพศหญิงร้อยละ 87.23 และ 12.77 ตามล าดับ ซึ่งเป็นลักษณะทางวัฒนธรรมของเพศชายจะมี
ความชอบในไก่กีฬามากกว่าเพศหญิง 

ช่วงอายุของกลุ่มที่เลี้ยงไก่กีฬา พบว่า ช่วงอายุเมื่อเรียงจากมากไปหาน้อย 31-40 ปี, 41-50 ปี, 51-60 ปี, 21-30 ปี, 61-70 ปี, 
10-20 ปี และมากกว่า 70 ปี ตามล าดับ ช่วงอายุของกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่กีฬา อยู่ในกลุ่มผู้ใหญ่วัยท างานโดยเลี้ยงเป็นอาชีพเสริม และ
ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ซ้อม-ปล้ า คัดเลือกไก่กีฬา เพื่อการเพิ่มมูลค่าให้กับไก่ท่ีเลี้ยงไว ้

สัญชาติไทย ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.35 และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 4.65 สถานภาพครอบครัว 
แต่งงานร้อยละ 55.26, โสดร้อยละ 42.11 และหย่าร้างร้อยละ 2.63 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษา พบว่า มีการกระจายระดับการศึกษา โดยเมื่อเรียงเปอร์เซ็นต์ระดับการศึกษาจากมากไปน้อย คือ ระดับ ปวส. 
ร้อยละ 20.45 ประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 18.18 ปริญญาตรี ร้อยละ 15.91 มัธยมปลาย ร้อยละ 15.91 มัธยมต้นร้อยละ 13.64 ต่ ากว่า
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ร้อยละ 9.09 และ ปวช. ร้อยละ 6.82 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ข้อมูลรูปแบบการเลี้ยงไก่กีฬาของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี ระยะเวลาการเลี้ยงไก่กีฬา พบว่า ระยะเวลาที่เกษตรกรเลี้ยงไก่
กีฬาอยู่ระหว่าง 11-15 ปี ร้อยละ34.04 รองลงมา คือ มากกว่า 16 ปี ร้อยละ 29.79, 1-5 ปี ร้อยละ21.28 และ 6-10 ปี ร้อยละ14.89 
ตามล าดับ ซึ่งตามวัฒนธรรมของคนไทย พบว่า ในครอบครัวของเกษตรกรที่เลี้ยงไก่กีฬา มีการถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาให้แก่สมาชิก
ในครอบครัว ท าให้มีการสืบทอดการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ระยะเวลาการเลี้ยงไก่ค่อนข้างสูง 

การเลี้ยงไก่ชนเป็นอาชีพพบว่าร้อยละ 90.48  เลี้ยงไก่กีฬาเป็นอาชีพเสริม โดยมีอาชีพหลักที่ท าเป็นประจ าอยู่แล้ว เนื่องจาก
การเลี้ยงไก่กีฬามีการจัดการไม่ยุ่งยากใช้เวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นดูแลไก่กีฬาประจ าวัน และใช้ช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในการน าไก่กีฬาไป
ซ้อม-ปล้ าเพื่อเพิ่มมูลค่า และอีกร้อยละ 9.52 เลี้ยงไก่กีฬาเป็นอาชีพหลัก ซึ่งจะเป็นลักษณะฟาร์มขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่มาก และมีต้นทุนสูง 

ลักษณะของฟาร์มไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 36.17 เป็นลักษณะการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ดี เพาะลูกไก่ขาย และเลี้ยงเป็นไก่รุ่น 
คัดเลือกและจ าหน่าย ซึ่งเป็นลักษณะที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกันมากที่สุด โดยใช้พื้นที่หลังบ้านในการท าโรงเรือนเพื่อใช้เพาะขยายพันธุ์ และ
คัดเลือกไก่รุ่นที่มีลักษณะดีจ าหน่ายร้อยละ 25.53 เป็นลักษณะการรับไก่หนุ่มที่คัดแล้วมาเลี้ยง ฝึกฝน น าเข้าสนามแข่งขันและจ าหน่าย 
โดยลักษณะนี้จะเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยไม่สามารถสร้างโรงเรียนได้ แต่มีพื้นที่ชายคาบ้านไว้ครอบสุ่มไก่หนุ่มเพื่อฝึกฝนและน าไปซ้อม-
ปล้ า ซึ่งหากมีชั้นเชิงที่ดีจะจ าหน่ายออกไป และมีการหาไก่หนุ่มตัวใหม่เข้ามาเลี้ยงทดแทนต่อไป ร้อยละ 23.40 เป็นลักษณะการเลี้ยงพ่อ-
แม่พันธุ์ดีเพาะลูกไก่ขาย ร้อยละ19.15  เป็นลักษณะการรับไก่ท่ีฝึกฝนแล้วมาฝึกฝนเพิ่มเติม น าเข้าสนามแข่งขันและจ าหน่าย และลักษณะ
การรับไก่พร้อมชนเข้าสนามแข่งขันแล้วจ าหน่าย และร้อยละ 4.26  เป็นการรับจ้างเลี้ยง ซึ่งเป็นลักษณะการเลี้ยงที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ซึ่ง
เลี้ยงเชิงการค้าจ้างเลี้ยงเกษตรกรที่มีพ้ืนที่ และรับซื้อคืนเมื่อไก่เข้าสู่ระยะไก่หนุ่ม      

รูปแบบการเลี้ยงไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 48.48 เป็นรูปแบบการเลี้ยงแบบขังคอกหรือสุ่ม จ ากัดพื้นที่ จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่
เลี้ยงอยู่ในชุมชนมีพื้นที่คับแคบ ห้องเช่า หรือบ้านเช่าร้อยละ 45.45 เป็นรูปแบบการเลี้ยงรวมแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ
และเสริมอาหาร จะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงไก่กีฬาควบคู่กัน ปล่อยให้ไก่เข้าไปหากินอาหารตาม



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
 

47 

ธรรมชาติ และมีการเสริมอาหารเช่น ข้าวเปลือก, ข้าวโพด และอาหารส าเร็จรูป ร้อยละ 21.21 เป็นรูปแบบการเลี้ยงรวมแบบปล่อยให้หา
อาหารกินเองตามธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบนี้มักจะเป็นการเลี้ยงร่วมกับปศุสัตว์ชนิดอื่นๆ มีอาหารตามธรรมชาติอยู่มากเช่น โค, กระบือ, แพะ, 
แกะ เป็นต้น ร้อยละ 18.18 เป็นรูปแบบการเลี้ยงรวมแบบกักบริเวณโดยแยกตามอายุของไก่ 

สายพันธุ์ไก่กีฬาที่เกษตรกรเลี้ยง เรียงตามเปอร์เซ็นต์มากไปหาน้อย ได้แก่ ไก่สายพันธุ์ไทย ร้อยละ 61.7 0, ไก่สายพันธุ์ลูกผสม 
ร้อยละ59.57, ไก่สายพันธุ์พม่า ร้อยละ 55.32, ไก่สายพันธุ์ป่าก๋อย ร้อยละ 31.91 และไก่สายพันธุ์ไซง่อน/เวียดนาม ร้อยละ 8.51  
ตามล าดับ โดย 3 สายพันธุ์ท่ีนิยมเลี้ยงเพื่อเป็นไก่กีฬา คือ ไก่สายพันธุ์ไทย, ไก่สายพันธุ์ลูกผสม และไก่สายพันธุ์พม่า โดยจากการสัมภาษณ์ 
พบว่า เกษตรกรมักใช้ไก่สายพันธุ์ไทย และสายพันธุ์พม่าเป็นพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตไก่สายพันธุ์ลูกผสมออกมาเป็นไก่กีฬา และมีการน าสาย
พันธุ์ป่าก๋อยและสายพันธุ์ไซง่อน มาผสมพันธุ์แก้ไขจุดบกพร่องของไก่แต่ละซุ้ม โดยการน าจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มาใช้ผสมข้ามพันธุ์ 
และรักษาระดับสายเลือดให้คงที่จนกลายเป็นไก่ลงเหล่า 

ขนาดฟาร์มและจ านวนไก่เฉลี่ยในฟาร์ม พบว่า มีจ านวนพ่อพันธุ์เฉลี่ยต่อฟาร์ม 3.54 ตัว จ านวนแม่พันธุ์เฉลี่ยต่อฟาร์ม 8.30 
ตัว จ านวนไก่หนุ่มพร้อมจ าหน่ายเฉลี่ย 13.38 ตัว และจ านวนลูกไก่และไก่รุ่นเฉลี่ยต่อฟาร์ม 41.42 ตัว 

วิธีการผสมพันธุ์ไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 36.00 ใช้วิธีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยใช้พ่อพันธุ์คุมฝูง 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์เฉลี่ย 
2.88 ตัว โดยการจัดคอกผสมเป็นชุด เหมาะส าหรับความที่มีพื้นท่ีมาก สามารถสร้างโรงเรือนได้เพียงพอ รองลงมาคือ ร้อยละ30.00 ใช้
วิธีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยการจับแม่พันธุ์มากดผสมกับพ่อพันธุ์ วิธีนี้จะท าให้พ่อพันธุ์ไม่ทรุดโทรม น้ าเชื้อมีคุณภาพเนื่องจากพ่อ
พันธุ์ถูกเลี้ยงขังในสุ่ม สามารถกินอาหารและยาบ ารุงต่าง ๆ ได้เต็มที่และยังสามารถใช้พ่อพันธุ์ที่อยู่ในช่วงการเลี้ยงเพื่อแข่งขันในการผสม
พันธุ์ได้อีกด้วยอีก ร้อยละ13.00  เป็นวิธีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยการจับคู่ผสมพันธุ์ในคอกพ่อพันธุ์ 1 ตัว ต่อแม่พันธุ์ 1 ตัว และ
วิธีการผสมเทียม ไม่มีเกษตรกรใช้วิธีนี้ในการผสมพันธุ์ไก่กีฬา 

วิธีการฟักไข่ร้อยละ 75.00 ใช้วิธีการฟักไข่ตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความเช่ือของผู้เลี้ยงไก่กีฬาว่าจะได้ลูกที่เก่งและแข็งแรง ร้อย
ละ 19.44 ใช้ทั้งวิธีการฟักไข่ตามธรรมชาติและการใช้ตู้ฟักไข่ และร้อยละ 5.56 ใช้ตู้ฟักไข ่

การอนุบาลลูกไก่ พบว่า ร้อยละ 72.41 จะให้แม่ไก่เลี้ยงลูกไก่เอง เป็นวิธีที่ท าให้แม่ไก่ได้สอนสัญชาตญาณตามธรรมชาติแก่
ลูกไก่ ในด้านการฝึกฝนให้ลูกไกคุ่้ยเขี่ยหาอาหารเอง การหลบหลีกศัตรูตามธรรมชาติ ช้ันเชิงในการต่อสู้กับลูกไก่ในคอกเดียวกัน ซึ่งผู้เลี้ยง
จะใช้เป็นการคัดเลือกลูกไก่ข้ึนมาเป็นไก่กีฬา โดยการเฝ้าดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด และร้อยละ 27.59 เป็นการแยกลูกไก่มาอนุบาลเอง ซึ่งวิธี
นี้จะมีต้นทุนด้านโรงเรียนหรือกรงอนุบาลสูงขึ้น แต่ก็ท าให้ลูกไก่มีอัตราการตายลดลงได้ เพราะการแยกมาอนุบาลจะท าให้สามารถดูแลได้
อย่างใกล้ชิด แต่ลูกไก่จะขาดสัญชาตญาณตามธรรมชาติบางอย่าง เช่น การหากินด้วยตัวเอง การหลบหลีกศัตรูตามธรรมชาติ เป็นต้น 

การท าประวัติและเครื่องหมายประจ าตัวไก่กีฬา พบว่า ร้อยละ 59.09 เกษตรกรไม่มีการท าพันธุ์ประวัติและท าเครื่องหมาย
ประจ าตัวไก่ เนื่องจากเกษตรกรมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีต้นทุนสูง จึงใช้วิธีจดจ าด้วยตัวเอง และปริมาณที่เลี้ยงมีไม่มากจึงท าให้
สามารถจดจ าได้ง่าย โดยถ้ามีการท าพันธุ์ประวัติและเครื่องหมายประจ าตัว มักจะใช้วิธีการติดห่วงขาร้อยละ 31.82 การติดเบอร์ปีกร้อยละ 
6.82 และอื่นๆ ร้อยละ 2.27 ซึ่งมักจะพบในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เป็นอาชีพหลัก จ าหน่ายเป็นการค้า เนื่องจากจะช่วยให้สามารถท า
บันทึกการพันธุ์ประวัติได้ง่าย และเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือจากลูกค้าที่มาซื้อไก่ได้อีกด้วย 

รูปแบบการเลี้ยงไก่รุ่น พบว่า ร้อยละ 50 เป็นการเลี้ยงแบบปล่อยหากินตามธรรมชาติและเสริมอาหาร โดยอาหารที่ใช้เสริม
ได้แก่ ข้าวเปลือก, ข้าวโพด, อาหารส าเร็จรูป และมะพร้าว เป็นต้น โดยจะเสริมอาหารในช่วงเย็นก่อนที่ไก่จะเข้าเล้าหรือขึ้นคอนนอน จะ
หว่านให้กินกับพื้นดิน หรือใส่ถังอาหารที่ท าขึ้นเอง เช่น ล้อรถผ่าครึ่ง, กระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น ร้อยละ 35.00 เลี้ยงแบบขังจ ากัดพื้นที่ และ
ร้อยละ 15.00 เลี้ยงแบบขังคอกตามอายุของไก่แต่มีบริเวณคอก 

การคัดเลือกไก่กีฬา จ านวนไก่ท่ีเกษตรกรสามารถคัดเลือกมาเป็นไก่กีฬาได้มีร้อยละ 70.00 โดยอายุเฉลี่ยของไก่กีฬาที่คัดเลือก
มาขังสุ่ม 7.23 เดือน อายุเฉลี่ยเมื่อเริ่มซ้อม-ปล้ า 8.26 เดือน อายุเฉลี่ยในการคัดเลือกเป็นไก่พ่อ-แม่พันธุ์ 9.53 เดือน และอายุเฉลี่ยในการ
คัดเลือกเป็นไก่แกงหรือไก่เนื้อบริโภค 6.52 เดือน โดยจ านวนไก่ท่ีสามารถคัดเลือกเป็นไก่กีฬานั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลี้ยง ถ้าเป็นการเลี้ยง
แบบปล่อยหากินเองตามธรรมชาติ จ านวนไก่ท่ีสามารถคัดเลือกมาเป็นไก่กีฬาได้จะน้อยกว่าการเลี้ยงแบบขังจ ากัดพื้นที่เนื่องจากการปล่อย
เลี้ยงตามธรรมชาติมีความเสี่ยงมากกว่าการเลี้ยงแบบจ ากัดพื้นที ่

ชนิดของวัคซีนที่เกษตรกรใช้ พบว่า ร้อยละ 65.96 เป็นวัคซีนรวม ร้อยละ 63.83 เป็นวัคซีนนิวคาสเซิล ร้อยละ 34.04 เป็น
วัคซีนหลอดลมอักเสบ ร้อยละ 27.66 เป็นวัคซีนฝีดาษ ร้อยละ 6.38 เป็นวัคซีนหวัดหน้าบวม ร้อยละ 2.13 เป็นวัคซีนกัมโบโร่ และร้อยละ 
2.13 เป็นวัคซีนชนิดอื่น ๆ เนื่องจากจังหวัดชลบุรีมีปริมาณการเลี้ยงสัตว์ปีกสูงที่สุดในภาคตะวันออก โดยเฉพาะไก่เนื้อ ไก่ไข่ ซึ่งเป็นการ
เลี้ยงในฟาร์มขนาดใหญ่รูปแบบอุตสาหกรรม สัตว์ปีกมีการท าวัคซีนเพื่อป้องกันโรคตามโปรแกรมวัคซีนตามมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรส่วน
ใหญ่เข้าใจถึงสภาพการเลี้ยงในรูปแบบอุตสาหกรรม จะมีการท าวัคซีนให้กับไก่กีฬาของตนเองภายในฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคที่อาจระบาดใน
บางฤดูกาล เพราะมีสัตว์พาหะที่สามารถน าพาเชื้อโรคต่างๆ เข้าสู่ฟาร์มได้ ซึ่งจากการสัมภาษณ์โรคที่ท าให้เกิดความเสียหายกับไก่กีฬา
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สูงสุด คือ โรคนิวคาสเซิลแต่ยังมีเกษตรกรอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยยังมีทัศนคติในแง่ลบกับการท าวัคซีน เข้าใจว่าการท าวัคซีนจะท าให้ไก่
ที่เลี้ยงไว้ไม่แข็งแรงจึงไม่มีการท าวัคซีนภายในฟาร์ม 

คิดค านวณต้นทุนการเลี้ยงไก่ พบว่า ร้อยละ 15.63 มีการค านวณต้นทุนการเลี้ยง และร้อยละ 84.38 ไม่มีการค านวณต้นทุน
การเลี้ยง เนื่องจากส่วนใหญ่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมจึงไม่ได้มีการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย แต่จะใช้วิธีการจ าจึงท าให้ไม่สามารถระบุต้นทุน
การเลี้ยงที่ชัดเจนได้ 

วิธีการให้ยาและเสริมอาหารต่าง ๆ พบว่า ร้อยละ 61.70 ใช้วิธีการละลายน้ าให้ไก่กิน ร้อยละ 36.17 ใช้วิธีการผสมอาหารไก่ 
ร้อยละ 31.91 ใช้วิธีการป้อนให้กินรายตัว และร้อยละ 2.13 ใช้วิธีการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 

ช่วงเวลาของการให้อาหาร ช่วงเช้าจะให้อาหารเวลา 06:00-10:00 น. และช่วงเย็น 16:00-18:00 น. ซึ่งสัมพันธ์กับกิจวัตรของ
เกษตรกรที่เลี้ยงไก่เป็นอาชีพเสริมจะให้อาหารไก่ก่อนไปท างานและหลังจากกลับมาจากท างาน 

แรงงานที่ใช้ในฟาร์ม พบว่า ร้อยละ 72.34 จะไม่จ้างแรงงานโดยจะเลี้ยงด้วยตนเอง ร้อยละ 21.28 ใช้แรงงานในครอบครัว และ
ร้อยละ 6.38 ใช้แรงงานนอกครอบครัว 

ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงไก่กีฬาของเกษตรกร พบว่า ร้อยละ 34.04 มีพื้นที่คับแคบ ไม่พอเลี้ยง ซึ่งเกิดจากการขยายตัว
ของชุมชนเมืองท าให้มีพื้นที่ในการเลี้ยงไก่ลดลง ร้อยละ 27.66 อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน มีปัญหารบกวนเพื่อนบ้านและชุมชนใกล้เคียง ร้อย
ละ 23.40 ปัญหาด้านการจ าหน่าย ซึ่งมักจะเกิดในกลุ่มที่ไม่มีสนามชมรมส าหรับซ้อม-ปล้ าจะท าให้ผู้เลี้ยงไม่สามารถน าไก่ออกไปแข่งขัน
หรือปล้ าโชว์ให้กับผู้ซื้อได้เห็น ร้อยละ 19.15 มีปัญหาเรื่องทุน ร้อยละ 10.64 มีปัญหาเรื่องโรคระบาด ร้อยละ 4.26 ปัญหาอื่น ๆเช่น สุนัข
กัดไก่ และสภาพอากาศ ร้อยละ 2.13 เป็นปัญหาเรื่องแรงงาน และร้อยละ 2.13 เป็นปัญหาเรื่องอาหารและน้ า 
 

4. สรุป 
การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง(ไก่กีฬา) ของเกษตรกรในจังหวัดชลบุรี พบว่า ร้อยละ 90.48 เลี้ยงเป็นอาชีพเสริม ลักษณะฟาร์มส่วนใหญ่

จะเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์ดีเพาะลูกค้าขาย และเลี้ยงเป็นไก่รุ่นขาย รูปแบบการเลี้ยงที่นิยม คือ เลี้ยงแบบขังคอกเดี่ยวในพื้นที่จ ากัด และการเลี้ยง
แบบปล่อยหากินตามธรรมชาติและเสริมอาหารสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง คือ ไก่พันธุ์ไทย ไก่พันธุ์ลูกผสม ไก่พันธุ์พม่า โดยรูปแบบการเลี้ยงจะ
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ตั้งฟาร์ม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ทีเ่ลี้ยงเป็นอาชีพเสริม จะใช้พื้นที่รอบๆ บ้านในการเลี้ยง ซึ่งค่อนข้างคับ
แคบท าให้ไม่สามารถเลี้ยงไก่จ านวนมากได้ รวมไปถึงเกษตรกรจะมีอาชีพประจ าอยู่แล้ว จะใช้เวลาช่วงเช้า ช่วงเย็น และวันหยุดเสาร์ -
อาทิตย์ ในการดูแลไก่ และใช้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาผสมผสานกับความรู้สมัยใหม่ควบคู่กันในการดูแลไก่ของตน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม  2) วิเคราะห์

องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม 3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของต าแหน่ง
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกต่างกัน  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 70 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสังเคราะห์ตัวแปร และแบบสอบถาม ชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อ เท่ากับ 0.451 – 0.739 ซึ่งค่าอ านาจจ าแนกรายข้อควรมากกว่า 0.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยใช้วิธีสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม ประกอบด้วย 27 ปัจจัย                
2) องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความ
เข้าใจต่อระเบียบการปฏิบัติ ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เมื่อ
พิจารณาค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบสามารถเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจต่อระเบียบการปฏิบัติ 
(528-.850)  องค์ประกอบที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด (.575-.779)  องค์ประกอบที่ 3 ด้านการตรวจสอบและการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน (575 - .728) 
ค าส าคัญ:  เงินทดรองราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate: 1) problem factor of borrowing money from government in 

environment in social. 2) Factor analysis of problem factor of borrowing money from government in environment in 
social. 3) Difference comparative analysis of position employee. A sample of study was employee of Thatphanom 
College, Nakhon phanom University 70. The instruments used was factor analysis form and a 5-rating scale 
questionnaire whose items had discrimination power values ranging between .478 to .804 and all inter – item 
correlation exceeded should higher than 0.4. Statistics used in data analysis were exploratory factor analysis by 
principal component analysis: PCA. 

The findings disclosed as follows: 1) Problem factor of borrowing money from government in environment 
in social Include 27 factors 2) Factor analysis of problem factor of borrowing money from government in environment 
in social Include   compliance understanding factor, compliance factor and audit and communication factor. When 
considering each component by mean scores in descending, the rankings were the following components: 1. 
compliance understanding (528 – .850) compliance factor (575 – .779) and communication factor (575 - .728). 
Keywords:  Government Money, Government Unit 
 
 
 
 



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

50 

1. บทน า 
มหาวิทยาลัยนครพนม (Nakhon Phanom University) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษาใน

จังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม, วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นครพนม มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนม และให้มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการปฏิบัติภารกิจหลักส าคัญในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ว่า “มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมช้ันน้าแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขงตอนกลาง” และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยนครพนม 5 ประการ ซึ่ง 1 ใน 5 พันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม คือ พันธกิจที่ 5 ที่ว่า 
“มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีด้วยหลักธรรมาภิบาล” จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงน ามาสู่การเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนการด าเนินงานทางการเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการด าเนินงานทางการเงินมากที่สุด ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้มีระบบการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี  โดยมีรูปแบบรวมศูนย์การด าเนินงาน ในการบริหารงานและการ
ด าเนินงานในระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ ระบบการเงิน และระบบบัญชีจะด าเนินงานที่ศูนย์กลาง คือ ส านักงานอธิการบดีแห่งเดียว โดย
มหาวิทยาลัยนครพนมมีหน่วยงานย่อยที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการด าเนินงานย่อยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน และระบบ
บัญชี โดยจ าแนกออกเป็น 5 กลุ่มระดับดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มระดับคณะหรือวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 กลุ่มระดับส านักหรือสถาบัน  กลุ่มที่ 3 กลุ่ม
ระดับศูนย์ กลุ่มที่ 4 กลุ่มระดับหน่วยงานหรือฝ่าย และกลุ่มที่ 5 กลุ่มระดับโรงเรียน และในแต่ละระดับกลุ่มจะได้รับการจัดสรรเงิน
งบประมาณจากศูนย์กลางเพื่อใช้ในการบริหารงานจัดการระบบการเรียนและการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ รวมไปถึงระบบการบริหารงาน
ต่างๆ อีกด้วย  

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานระดับวิทยาลัยเป็นหน่วยงานย่อยหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากศูนย์กลางเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารงานภายในวิทยาลัยธาตุพนมให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีหน่วยงานฝ่ายการเงิน (Financial Unit) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของวิทยาลัยธาตุพนม ที่
คอยดูแล ติดตาม ตรวจสอบ หรือให้ค าปรึกษาทีเ่กี่ยวข้องกับระบบการเงิน เช่น การเบิกจ่าย การรับเงิน การยืมเงินทดรองราชการ เป็นต้น 
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหน่วยงานฝ่ายการเงินจึงเป็นหน่วยงานที่ส าคัญหน่วยงานหนึ่งในองค์กร ผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องเป็นบุคคลที่มีความ
เช่ียวชาญและละเอียดรอบคอบมากที่สุด ด้วยเพราะลักษณะของการปฏิบัติงานจะมีความเกี่ยวข้องกับทางการเงิน หากเกิดข้อผิดพลาดหรือ
ข้อบกพร่องส่วนใดส่วนหนึ่งย่อมมีโอกาสที่จะเกิดช่องว่างของความเสี่ยง (Risk) และมีผลกระทบต่อการด าเนินงานองค์กรมากเท่านั้น  

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิทยาลัยธาตุพนมจะมีหน่วยงานฝ่ายการเงิน (Financial Unit) ในการอ านวยความสะดวกต่อบุคลากร
ภายในองค์กร แต่จากปัญหาที่ผู้วิจัยได้พบจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน คือ “ความเข้าใจของขั้นตอนการยืมเงิน
ทดรองราชการ” ของบุคลากรภายในองค์กรไม่เข้าใจเท่าที่ควร เช่น 1) บุคลากรไม่สามารถหักล้างเงินลืมทดลองราชการได้ตามระยะเวลาที่
วิทยาลัยก าหนด 2) หลักฐานเอกสารที่สามารถน ามาหักล้างเงินยืมไม่สมบูรณ์ไม่สามารถน ามาหักล้างเงินยืมได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมน ามาสู่
อุปสรรคในการบริหารราชการแผ่นดินด้านการเงินและบัญชีอย่างยิ่ง และยิ่งไปกว่านี้หากบุคลากรไม่สามารถหักล้างเงินยืมทดลองราชการ
ได้จะท าให้ระบบการเงินของวิทยาลัยขาดสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนภายในวิทยาลัย ซึ่งปัญหาที่ผู้วิจัยได้กล่าวข้างต้น หากไม่ได้รับ
การศึกษาหรือหาแนวทางในการแก้ไขอย่างถูกวิธีจะท าให้บุคคลากรที่ยืมเงินทดรองราชการอาจถูกหักเงินยืมทดรองราชการจากเงินเดือน
ของบุคลากร ซึ่งสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์อาจท าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร  

ดังนั้น การศึกษาถึงมูลเหตุ สาเหตุของปัจจัยด้านปัญหาขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วย
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กร และอาจส่งผลกระทบต่อระบบการบริหารงานภายในวิทยาลัย ใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
ขั้นตอนและช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น จึงน ามาสู่ค าถามการวิจัยที่ว่า ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการมีอะไรบ้าง และ
ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรอง ราชการส าคัญมากที่สุด ผลลัพธ์การวิจัยจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจมากท่ีสุด รวมถึงลดความเสี่ยงหรืออุปสรรคต่อการยืมเงินทดรองราชการ นอกจากนี้การศึกษาน้ียังเป็น
การศึกษาน าร่องที่ศึกษากรณี วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงไปสู่คณะและ
วิทยาลัยอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1) ศึกษาปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม     
  2) วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม  
  3) วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของต าแหน่งการปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกต่างกัน 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

51 

 
 1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
       ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ผู้วิจัยเริ่มศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
    ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
      1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎี แนวคิด ระเบียบ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการยืมเงินทดรองราชการรวมถึง
แนวความคิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  
      2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ หน่วยวิเคราะห์ คือ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
      3) ขอบเขตด้านประชากร คือ ตัวผู้วิจัยเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) เนื่องจาก ผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงาน            
ในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีโดยตรง ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม   
      ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
      1) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี คือ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม  
               2) ขอบเขตด้านประชากร (Population) คือ บุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 70 ราย  
 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 
      การยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ เป็นกระบวนการหนึ่งของการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ซึ่งการด าเนินงานตาม
กิจกรรมบางรายการจ าเป็นต้องมีเงินงบประมาณเพื่อส ารองไว้ใช้จ่าย เชน่ การเดินทางไปราชการ การจัดอบรมสัมมนา              การ
ประชุมราชการ เป็นต้น กองคลัง มหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นความส าคัญของการด าเนินการดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือเรื่อง การยืม
เงินราชการและเงินทดรองราชการ เพื่อให้ คณะ/ วิทยาลัย/ส านัก/กอง ต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนครพนมใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบถึงแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการท างาน ซึ่งสามารถน าไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
      ซึ่งความหมายของเงินทดรองราชการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก าหนดความหมายดังนี้  
                “เงินทดรองราชการ” หมายถึง เงินที่กระทรวงการคลังจ่ายและอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจ านวนที่เห็นสมควรเพื่อ
ทดรองเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงการคลัง 
     “เงินยืมทดรองราชการ” หมายถึง เงินซึ่งกระทรวงการคลังอนุญาตให้ส่วนราชการมีไว้ตามจ านวนที่เห็นควร เพื่อทดรอง
จ่ายเป็นค่าใช้สอยปลีกย่อยประจ าส านักงานตามข้อบังคับและระเบียบของกระทรวงการคลัง 
  

หมวด 3 หลักเกณฑ์และวิธีการยมืเงิน 
 
 ข้อ 12 ผู้ยืมเงินจะต้องศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อได้รับอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่าย 
จะต้องปฏิบัติตามที่เกี่ยวข้องและหากหลักฐานการจ่ายเงินไม่สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบได้ ผู้ยืมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี  
 12.1) ผู้ยืมเงินท่ีได้รับการบรรจุเข้าท างานในมหาวิทยาลัยนครพนม จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 ข้อ 13 เงื่อนไขการยืมเงิน 
 13.1) เงินยืมทดรองจ่าย เงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่ายยืมได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของอัตราเงินเดือน 
หรือค่าจ้างที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 13.2) เงินยืมทดรองจ่ายเพื่อการอื่น ให้ยืมได้ตามค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริงและจ าเป็นต้องจ่ายตามระยะเวลาที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน ทั้งนี้ให้แสดงในแผนการใช้จ่ายเงินแต่ต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับและต้องมีงบประมาณหรือแหล่งที่รองรับ
การเบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืม 
 13.3) ให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายใช้สัญญายืมเงินตามที่กระทรวงการคลังก าหนดตามแบบ 216 และหนังสือยินยอมให้หัก 
เงินเดือน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลข 1 และ 2  
 ข้อ 14 กรณีบุคลากรยืมเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ มหาวิทยาลัยนครพนม  
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  14.1) ให้ผู้ยืมท าสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดและหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน จ านวนชุดละ 2 ฉบับ โดย
ผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน ผู้ยืมเงิน 
  14.2) หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการหรือหลักฐานที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้แผนการใช้จ่ายเงินที่แสดง วัน เวลา 
จ านวนเงิน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
  14.3) ให้ยื่นเรื่องถึงงานการเงินส านักงานอธิการบดี ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการก่อนวันท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน 
 14.4) เจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินรวมถึงประมาณการจ านวนที่ยืมและการอนุมัติให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม   
 ข้อ 15 กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 
 15.1) ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ยืมร่วมในการยืมเงินทดรองราชการจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ เพื่อใช้
หมุนเวียนของหน่วยงานโดยท าสัญญายืมเงินตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน 2 ฉบับ 
 15.2) ให้หน่วยงานเก็บรักษาเงินยืมหมุนเวียนของหน่วยงาน โดยให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์คู่กับบัญชี
กระแสรายวันและให้เก็บหลักฐานการจ่ายเพื่อตรวจสอบ 
  ดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝากในวรรคก่อนให้น าส่งเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ข้อ 16 กรณีบุคลากรยืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 
  16.1) ให้ผู้ยืมเงินท าสัญญายืมเงิน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน จ านวนชุดละ 2 ฉบับ 
  16.2) หลักฐานประกอบการยืมเงิน โครงการ/หลักฐานที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินแผนการใช้จ่ายที่แสดง วัน เวลา จ านวน
เงิน ที่มีความจ าเป็นต้องใช้ 
  16.3) ให้ยื่นเรื่องถึงงานการเงินของหน่วยงาน หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ ก่อนวันที่มีความ
จ าเป็นต้องใช้เงิน 
  16.4) เจ้าหน้าที่งานการเงินหรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบของหน่วยงาน มีหน้าที่ตรวจสอบและกลั่นกรองการยืมเงินรวมถึง
ประมาณการจ านวนเงินที่ยืมและการอนุมัติให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  
 

หมวด 4 การจ่ายและส่งใช้เงินยืม 
 

 ข้อ 19 การส่งใช้เงินยืม 
  19.1) การส่งใช้เงินยืมเงินเดือน ค่าจ้างของบุคลากรที่หน่วยงานยังไม่เบิกจ่ายให้งานการเงินตั้งฏีกาเบิกหักผลักส่งเพื่อคืน
เงินยืมทดรองจ่าย 
  หากมีเงินสดเหลือจ่ายเงินให้น าเงินสดฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยหรือน าเงินสดส่งคืนที่งานการเงินส านักงานอธิการบดี
หรืองานการเงินของหน่วยงาน แล้วแต่กรณีและให้แนบเอกสารการน าฝากเงินพร้อมกับในส าคัญคู่จ่ายตามระยะเวลา ดังนี้  
   1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายให้เร็วท่ีสุดแต่ไม่เกิน 15 วัน นับขากวันเดินทางกลับจาก
ไปราชการ 
   2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน โครงการให้ผู้ยืมส่งใบส าคัญคู่จ่ายภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่สิ้นสุดโครงการนั่น ๆ  
  
 ข้อ 20 การหักล้างบัญชีลูกหนี้เงินยืมให้ปฏิบัติ ดังนี้  
  กรณียืมเงินทดรองจ่ายจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณมหาวิทยาลัย 
   1) กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสด ให้งานการเงินออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแสดงการรับเงินพร้อมกับให้ล้าง
บัญชีลูกหนี้ภายในวันท าการ 
   2) กรณีช าระหนี้เงินยืมโดยวิธีจัดส่งเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณ ให้งาน
การเงินออกหลักฐานใบรับส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน  
  กรณียืมเงินหมุนเวียนของหน่วยงาน 
   1) กรณีช าระหนี้เงินยืมเป็นเงินสดให้งานการเงินของหน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแสดงการรับเงินพร้อม
กับให้ล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวันท าการ 
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   2) กรณีช าระหนี้เงินยืม โดยวิธีจัดส่งเอกสารใบส าคัญคู่จ่ายเบิกจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือเงินนอกงบประมาณให้
งานการเงินออกหลักฐานใบรับใบส าคัญเป็นหลักฐานให้ผู้ยืมเงิน และเมื่อได้รับโอนเงินจากงานการเงินให้หักล้างบัญชีลูกหนี้ภายในวัน
ท าการ 
  ข้อ 21 เอกสารใบส าคัญคู่จ่ายฉบับใด หากเมื่อตรวจสอบแล้วมีเหตุต้องทักท้วงให้งานการเงินส านักงานอธิการบดีหรืองาน
การเงินของหน่วยงานท่ีรับผดชอบ (แล้วแต่กรณี) แจ้งผู้ยืมเงินเพื่อทราบ โดยด่วนแล้วให้ผู้ยืมปฏิบัติตามค าทักท้วงภายใน 3 วัน นับจาก
วันท่ีได้รับค าทักท้วง หากผู้ยืมมิได้ด าเนินการตามค าทักท้วงและไม่ได้ชี้แจงเหตุผลให้งานการเงินส านักงานอธิการบดีหรืองานการเงินที่
รับผดชอบของหน่วยงานทราบ ให้งานการเงินส านักงานอธิการบดีหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานด าเนินการตามเง่ือนไขใน
สัญญายืมเงินโดยถือว่าผู้ยืมเงินมิได้ส่งใช้คืนเงินยืมที่ได้รับการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัย  
 ในกรณีที่ผู้กู้ยืม ไม่สามารถปฏิบัติตามค าทักท้วงในวรรคหนึ่งได้ อันเนื่องมาจากติดภารกิจอ่ืน ให้ผู้ยืมเงินด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ภายใน 5 วัน นับจากวันท่ีกลับมาปฏิบัติราชการ 
  ข้อ 22 ผู้ยืมมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบวันครบก าหนดคืนเงินตามก าหนดตามสัญญาเงินยืมที่ได้รับการ
อนุมัติ 
  ข้อ 23 กรณีที่กิจกรรมหรือโครงการที่มีเหตุให้ระงับหรือเลื่อนการด าเนินงาน ให้ผู้ยืมเงินด าเนินการคืนเงินยืมทันที 
  ข้อ 24 การหักเงินเดือนเพื่อส่งคืนเงินยืม งานการเงินจะต้องด าเนินการภายในวันท่ี 15 ของเดือน  
 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีการออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวข้องกับวิธีการยืมเงินและส่งใช้
เงินยืม แต่ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาที่เป็นข้อบกพร่องของบุคลากรในการปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น ซึ่งสิ่งนี้อาจส่งผลท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
การเงินและบัญชีไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุจากปัจจัยต่างๆ นงนุช พัดชุมพร (2550) ได้ท าการวิเคราะห์การ
เบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา พบว่า ปัญหาของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา คือ ปัญหาด้านเอกสารภาย
หลังจากการยืมเงินทดรองราชการ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ การระบุหรือกรอกข้อมูลบนเอกสารหรือการลงนามในเอกสาร เป็นต้น 
เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ลาวัลย์ เรศจะโปะ (2549) วิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานการเงินและบัญชี พบว่า ด้านเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายมีปัญหามากที่สุดซึ่งเกิดจากบุคลากรไม่เข้าใจในขั้นตอนของการยืม-หักล้างเงินยืมอย่างชัดเจน 

ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากปัจจัยปัญหาของบุคลากรที่มีต่อการยืมเงินทดรองราชการจากการทบทวน
วรรณกรรมและจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้วิจัย ท าให้ผู้วิจัยพบปัจจัยปัญหาของบุคลากรที่มีต่อการยืมเงินทดรองราชการ 
จ านวน 17 ปัจจัยหลักที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ปรากฏตามตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านปัญหาที่พบเจอในขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการ 
ล าดับ ปัญหาของบุคลากรท่ีมีต่อการยืมเงินทดรองราชการ 

1 เอกสารการเบิกจ่ายที่ส่งกลับงานการเงินและบัญชีไม่ครบถ้วน  
2 ผู้ขอเบิกไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินมาทางฝ่ายการเงิน แต่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน  
3 เอกสารมีจ านวนมากไม่เพียงพอต่อทรัพยากรด้านการเงินและบัญชี 
4 เอกสารที่ท าการเบิกจ่ายบางครั้ง ผู้ขอเบิกไม่สามารถเบิกด้วยตนเองได้แต่ให้ผู้อื่นมารับเงินแทน และไม่ได้มอบฉันทะไว้ 
5 บุคลากรบางท่านไม่ได้แนบเอกสารประกอบการยืมเงิน 
6 บุคลากรบางท่านไม่ทราบว่าตนเองมียอดเงินยืมค้างอยู่ ซึ่งสัญญายืมเงินน้ันครบก าหนดแล้ว 
7 เอกสารใบส าคัญที่ส่งมาชดใช้เงินยืม เมื่อส่งมาแล้วมีข้อผิดพลาดต้องส่งกลับให้ด าเนินการแก้ไขท าให้เกิดความล่าช้า 
8 เมื่อฝ่ายการเงินได้รับจัดพิมพ์เช็คแล้ว ผู้ยืมไม่มารับท าให้เช็คเลยก าหนดการใช้เงิน ซึ่งไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้  
9 เมื่อผู้ยืมได้รับส าเนาสัญญายืมเงินกลับไป 1 ฉบับ บางท่านไม่ได้ดูวันครบก าหนดช าระ 
10 เอกสารที่ชดใช้ลูกหนี้เงินยืม เช่น ใบเบิกเงินงบประมาณรายได้ (แบบ 4244) ไม่ได้ระบุชดใช้เงินยืม ท าให้เจ้าหน้าที่การเงิน

พิมพ์เช็คสั่งจ่าย เมื่อแจ้งให้ผู้ขอเบิกมารับเงินที่จะปฏิเสธการรับเช็ค เพราะวัตถุประสงค์ต้องการชดใช้เงินยืม 
11 หน่วยงานผู้ขอเบิกไม่ท าการผูกพันรายการในระบบ ท าให้เสียเวลาในการต้องส่งเรื่องคืนกลับไปทางหน่วยงานผู้เบิกเพื่อท า

การบันทึกรายการให้ถูกต้อง ท าให้ระบบการเบิกล่าช้า 
12 หน่วยงานผู้เบิกผูกพันรายการผิด ไม่ว่าจะเป็นผิดหน่วยงาน ผิดแผนงาน หรือผิดกองทุน ท าให้งบประมาณที่ถูกหักผิด

หน่วยงาน 
13 บุคลากรที่เบิกจ่ายไม่ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย 
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ล าดับ ปัญหาของบุคลากรท่ีมีต่อการยืมเงินทดรองราชการ 
14 บุคลากรที่เบิกจ่ายเมื่อสิ้นสุดโครงการหรือแผนงานไม่ด าเนินการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นงานและโครงการ

ต่าง ๆ 
15 ขาดการตรวจสอบระยะเวลาชดใช้เงินคืน 
16 ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบล่าช้า 
17 ส่งคืนหลักฐานช าระเงินคืนเงินยืมล่าช้า ท าให้ไม่สามารถยืมเงินครั้งต่อไปได้ในวันท่ีต้องการใช้เงิน 
18 ไม่มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาที่หน่วยงานการเงินท าให้เกิดความผิดพลาดในการช าระเงินยืม 
19 หน่วยงานการเงินไม่ด าเนินการแจ้งผู้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อช าระเงินยืมเมื่อถึงก าหนด 
20 ไม่มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมายังการเงิน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการช าระเงินยืม 

ที่มา : จากการวิเคราะห์เอกสารและประสบการณ์ของผู้วิจัยในต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น  จึงน ามาสู่การก าหนดกรอบแนวคิดและสมมติฐานของการวิจัยปรากฏตามรูปภาพกรอบ
แนวคิด (ภาพที่ 1)   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการเงินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

จากกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสมมติฐานของการวิจัยไว้ 2 ประการ ดังนี ้
    สมมติฐานงานวิจัยที่ 1 ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการมลีกัษณะเป็นพหุปจัจัย   
   สมมติฐานงานวิจัยที่ 2 บุคลากรที่มีต าแหน่งการปฏิบัติงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัญหาการยืมเงิน             
ทดรองราชการ แตกต่างกัน  
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา  
 วิธีการด าเนินการวิจัย  

   ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ผู้วิจัยเริ่มศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพ และใช้การวิจัยเชิง
ปริมาณเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

    ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
    1.1) การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย  

ผู้วิจัยท าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร ต ารา ระเบียบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงินทดรอง 
ราชการ รวมถึงรวบรวมแนวความคิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อน ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis) ในการสร้างแบบสอบถามเพื่อการวิจัย (Questionnaire of Research) และท าการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (Questionnaire of Research) โดยเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน  เพื่อตรวจความเที่ยงตรงของข้อค าถามแต่
ละข้อ (Rovinelli & Hambleton,  1977) หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีค่าสัมประสิทธิ์ของความสอดคล้อง โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา
ของข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป แต่ถ้าได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ต่ ากว่า 0.5 ควรพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญหรือตัดทิ้ง โดยใช้สูตร 

 
 

ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ 

องค์ประกอบท่ี 1 

องค์ประกอบท่ี 2 

องค์ประกอบท่ี 3 

องค์ประกอบย่อยที่ 1 

องค์ประกอบย่อยที่ 2 

องค์ประกอบย่อยที่ 3 
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       IOC  =  ∑ R 
                                               N 
  เมื่อ  IOC หมายถึง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) 
              R หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยใช้เกณฑ์ประเมิน ดังนี้     
 
 
 
 

 
ผลการประเมินพบว่า ข้อค าถามของแบบสอบถาม จ านวน 31 ข้อ มีความเที่ยงตรงของเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึ่งผลการ

วัดดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 มีค่ามากกว่า 0.5 สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
     1.2) เคร่ืองมือในการวิจัย 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบตารางการสังเคราะห์ตัวแปร (Synthesis Matrix of Variables)                   

จากการทบทวนวรรณกรรม  
      1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูล    
            ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสังเคราะห์ตัวแปร (Synthesis Matrix of Variables) จากการทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎี แนวคิด เอกสาร ต ารา ระเบียบ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยืมเงินทดรอง ราชการ รวมถึงรวบรวมแนวความคิดจาก
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) เนื้อหาตัวแปรที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม 2) เนื้อหาตัวแปรที่ได้จากแนวคิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งในการ
สังเคราะห์ตัวแปร ผู้วิจัยด าเนินการจนกว่าผู้วิจัยไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวแปรที่เรียกว่า “ข้อมูลอิ่มตัว” 
(Data Saturation) (Hesse-Biber, 2010) จึงหยุดการวิเคราะห์ตัวแปร  และผู้วิจัยจะทบทวนการอ่านหลาย ๆ ครั้ง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในภาพรวมของข้อมูลที่ได้ และพิจารณาประเด็นที่ส าคัญในการเช่ือมโยงแนวคิด หลักการ ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการอธิบายของ
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง และน าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวความคิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีมาสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม “ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ”     

ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
1.1) การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย 
     ภายหลังจากทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาสร้างข้อค าถามของแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับของ Likert (1932) และเสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน พบว่า                
ข้อค าถาม 31 ข้อค าถามสามารถใช้ได้ทุกข้อ แต่มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ข้อค าถามกระชับและอ่านง่ายมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยปรับข้อค าถามตาม
ข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญและด าเนินการส่งให้กับผู้เช่ียวชาญพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งผลการวัดค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 
ถึง 1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.5 สามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้   

     ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยน าแบบสอบถาม จ านวน 31 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try-out) กับบุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม 
มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 31 คน เมื่อครบก าหนดได้รับแบบสอบถามตอบกลับ จ านวน 30 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ทั้งสิ้น 30 ฉบับ สอดคล้องกับ Aaker, Kumar & Day (2001) ได้น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 
จึงจะถือว่ายอมรับได้ ผู้วิจัยจึงหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้เทคนิค Item – Total Correlation พบว่า ข้อค าถามจ านวน 31 ข้อ 
มีค่าอยู่ระหว่าง -.258 ถึง .929 และมีข้อค าถามไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 4 ข้อ ผู้วิจัยจึงท าการตัดข้อค าถาม คงเหลือข้อค าถามที่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน 27 ข้อ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้ออีกครั้ง พบว่า ข้อค าถามจ านวน 31 ข้อ มีค่าอยู่ระหว่าง .478 ถึง 
.804 ตามที่ Nunnally & Bernstein (1994) ได้น าเสนอว่าการทดสอบค่าอ านาจจ าแนกรายข้อข้อค าถามควรเกินกว่า 0.40 เป็นค่าที่
ยอมรับได้ ซึ่งสามารถน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  

 1.2) การเก็บรวบรวมข้อมูล    
      ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับบุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยใช้วิธีการเลือกประชากร 

(Population) แบบเจาะจง (Purposive Selection) จ านวน 70 ราย เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้รับ
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 70 ฉบับ ซึ่งมีอัตราผลการตอบกลับร้อยละ 100 สอดคล้องกับ Aaker, Kumar & Day (2001) ได้
น าเสนอว่าการส่งแบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ 

 

ให้คะแนน +1 หมายถึง ข้อค าถามเหมาะสม 
ให้คะแนน 0 หมายถึง ข้อค าถามมีความไม่ชัดเจน/ไม่แน่ใจ 
ให้คะแนน -1 หมายถึง ข้อค าถามไม่เหมาะสมใหพ้ิจารณาแกไ้ข 
 N หมายถึง จ านวนผู้เช่ียวชาญ   
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  1.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
       1.3.1) สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยใช้ 

เทคนิค Item-total Correlation และการทดสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach, 1970) 
                    1.3.2) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
เกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ยจากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวทางของ Best & Kahn (1986) ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00หมายความว่า 
อยู่ในระดับมากที่สุด 2) ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายความว่า  อยู่ในระดับมาก 3) ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49หมายความว่า อยู่ในระดับ
ปานกลาง 4) ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายความว่า อยู่ในระดับน้อย 5) ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49หมายความว่า  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

       1.3.3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัยแบบองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis: PCA) 

       1.3.4) การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent – Samples 
t – test)  

      

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 3.1 ผลการทดลอง 
        3.1.1) การวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาตามผลการวิเคราะห์
ตารางที่ 2  
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
คุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1) ประเภทบุคลากร     จ านวน ร้อยละ 
   1.1) พนักงานมหาลัย 44 62.85 
   1.2) พนักงานราชการ 1 1.42 
   1.3) พนักงานตามสัญญา         24 34.28 
   1.4) ข้าราชการ 1 1.42 

รวม 70 100.00 
2) ต าแหน่งการปฏิบัติงาน   
   2.1) สายวิชาการ 40 57.14 
   2.2) สายสนับสนุน 24 34.28 
   2.3) ผู้บริหาร 6 8.57 

รวม 70 100.00 
3) ระดับการศึกษา   
  3.1) ระดับปริญญาตร ี 28 40.00 
  3.2) ระดับปริญญาโท 41 58.57 
  3.3) ระดับปริญญาเอก 1 1.42 

รวม 70 100.00 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็น 1) พนักงานมหาวิทยาลัย  จ านวน 44 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.85 รองลงมา
พนักงานตามสัญญา จ านวน 24 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.28 2) ต าแหน่งการปฏิบัติงาน สายวิชาการ จ านวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 
3) ระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 41 คิดเป็นร้อยละ 58.57   
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  3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปร  
    

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลของตัวแปร  

ล าดับ ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ X  . .S D  
ระดับความ
พึงพอใจ 

1 ไม่ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย-ส่งคืนอย่างละเอียด 4.11 .894  มาก 
2 เอกสารมีจ านวนมากไม่เพียงพอต่อทรัพยากรด้านการเงินและบัญชีส่งผลท าให้เอกสาร

เกิดความล่าช้า 
3.97 .868 มาก 

3 เอกสารที่ท าการเบิกจ่ายบางครั้ง ผู้ขอเบิกไม่สามารถเบิกด้วยตนเองได้แต่ให้ผู้อื่นมารับ
เงินแทน แต่ไม่ได้เซ็นหน้างบเบิกเงินไว้ก่อน และไม่ได้มอบฉันทะไว้ 

3.80 1.058 มาก 

4 ไม่ได้แนบเอกสารหรือหลักฐานประกอบการยืมเงิน 3.90 1.079 มาก 
5 บุคลากรบางท่านไม่ทราบว่าตนเองมียอดเงินยืมค้างอยู่ ซึ่งสัญญายืมเงินนั้นครบ

ก าหนดแล้ว 
3.43 1.303 ปานกลาง 

6 เอกสารใบส าคัญที่ส่งมา แต่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นการชดใช้เงินยืม เจ้าหน้าที่การเงินจึงพิมพ์
เช็คเพื่อจ่ายให้กับผู้เบิกอีก โดยบางครั้งผู้เบิกอาจจะไม่ทราบว่าเป็นส่วนท่ีต้องชดใช้เงิน
ยืมจึงท าให้มียอดค้างในสัญญาเงินยืม  

3.54 1.031 มาก 

7 เมื่อฝ่ายการเงินได้รับจัดพิมพ์เช็คแล้ว ผู้ยืมไม่มารับท าให้เช็คเลยก าหนดการใช้เงิน ซึ่ง
ไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้ ท าให้ต้องยกเลิกเช็ค  

3.59 .985 มาก 

8 เมื่อผู้ยืมได้รับส าเนาสัญญายืมเงินกลับไป 1 ฉบับ บางท่านไม่ได้ดูวันครบก าหนดช าระ  3.81 .921 มาก 
9 เอกสารการขอเบิกเงินบางครั้งยังไม่ส่งมายังกองคลัง หรือหน่วยจ่ายเงิน แต่ผู้ขอเบิก

ได้มาทวงถามเพื่อขอเบิกเงินกับกองคลัง เมื่อทางฝ่ายการเงินได้ตรวจสอบ ปรากฏว่า
เอกสารยังไม่มาถึงฝ่ายการเงิน 

3.66 1.102 มาก 

10 เอกสารที่ชดใช้ลูกหนี้เงินยืม เช่น ใบเบิกเงินงบประมาณรายได้ (แบบ 4244) ไม่ได้ระบุ
ชดใช้เงินยืม ท าให้เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์เช็คสั่งจ่าย เมื่อแจ้งให้ผู้ขอเบิกมารับเงินที่จะ
ปฏิเสธการรับเช็ค เพราะวัตถุประสงค์ต้องการชดใช้เงินยืม 

4.06 .931 มาก 

11 หน่วยงานผู้ขอเบิกไม่ท าการผูกพันรายการในระบบ ท าให้เสียเวลาในการต้องส่งเรื่อง
คืนกลับไปทางหน่วยงานผู้เบิกเพื่อท าการบันทึกรายการให้ถูกต้อง ท าให้ระบบการเบิก
ล่าช้า 

4.09 1.018 มาก 

12 หน่วยงานผู้เบิกผูกพันรายการผิด ไม่ว่าจะเป็นผิดหน่วยงาน ผิดแผนงาน หรือผิด
กองทุน ท าใหง้บประมาณที่ถูกหักผิดหน่วยงาน 

4.00 1.022 มาก 

13 เมื่อหน่วยงานผู้เบิกท าการยกเลิกเอกสาร แต่ไม่ได้ยกเลิกรายการในระบบท าให้
งบประมาณในระบบถูกหักมากกว่ายอดเบิกจริง 

3.84 1.044 มาก 

14 เอกสารบางรายการมีการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามเอกสารหลักฐานที่
แนบมาพร้อมท าให้เกิดความล่าช้าในการหักล้างลูกหนี้  

3.97 1.035 มาก 

15 เมื่อจ่ายยืมทดรองแล้ว ไม่ด าเนินการติดตามทวงถามท าให้เงินทดรองจ่ายไม่เพียงพอ
ในการใช้หมุนเวียน  

3.63 .802 มาก 

16 ไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินมาทางฝ่ายการเงิน แต่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน เนื่องจาก 
เอกสารไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

3.57 1.071 มาก 

17 บุคลากรที่เบิกจ่ายไม่ศึกษาเกี่ยวกับกองทุน แผนงาน หมวดการเงินท่ีใช้ 3.86 .982 มาก 
18 เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือแผนงานไม่ด าเนินการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้น

งานและโครงการต่าง ๆ  
3.84 1.002 มาก 

19 มีการจัดท าใบยืมเงินใกล้เวลาที่จะใช้เงินในการด าเนินการต่างๆ ท าให้ยืมเงินไม่ทัน 
 

4.01 .843 มาก 

20 มีการประมาณค่าใช้จ่ายเกินวงเงินท่ีก าหนด 
 

3.99 .876 ปานกลาง 
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ล าดับ ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ X  . .S D  
ระดับความ
พึงพอใจ 

21 เมื่อสิ้นสิ้นเจ้าของโครงการไม่ส่งใช้คืนเงินที่คงเหลือจากการด าเนินโครงการ 
 

4.06 .915 มาก 

22 ขาดการตรวจสอบระยะเวลาชดใช้เงินคืน 
 

3.96 .970 มาก 

23 ส่งเอกสารหรือหลักฐานให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบล่าช้า 
 

3.89 .941 มาก 

24 ไม่มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมาที่หน่วยงานการเงินท าให้เกิดความผิดพลาดในการ
ช าระเงินยืม  

3.77 1.038 มาก 

25 ไม่ด าเนินการแจ้งผู้ยืมเงินทดรองจ่ายเพื่อช าระเงินยืมเมื่อถึงก าหนด 
 

3.74 .973 มาก 

26 ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารนานจนเกินไป 
 

3.73 .947 มาก 

27 ไม่มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมายังการเงิน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการช าระเงินยืม 
 

4.04 .859 มาก 

 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยตัวแปร “ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการรูปแบบใหม่
อธิบายถึงหลักฐานประกอบการยืมเงินทดรองราชการชัดเจนและสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี”  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  (X  = 4.44, S.D.= 
.651) ขณะที่ตัวแปร “ขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการรูปแบบใหม่ช่วยอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายง่ายกว่ารูปแบบเดิม”  มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด (X  = 3.63, S.D. = .745)  

การด าเนินการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าตัวแปรของปัญหาการยืมเงินทดรองราชการทั้ง 27 ปัจจัย น ามาจัดหมวดหมู่
ด้วยลดตัวแปร และจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ (Principal Component  Analysis: PCA) ที่จะสามารถอธิบายปัญหาการยืม
เงินทดรองราชการได้มากที่สุด มีรายละเอยีดตาม ดังนี ้
 

ตารางที่ 4 ค่าสถิติของไคเซอร์–ไมเยอร์–โอลคิน และค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ของปัจจัยปัยหาการยืมเงินทดรอง
ราชการ              
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy : KMO  .858 
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. 1580.755 
Chi-Square df 351 
 Sig. 0.000 
 

จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าสถิติของไคเซอร์ – ไมเยอร์ – โอลคิน มีค่าเท่ากับ .858 ซึ่งควรมีค่ามากกว่า .800 แสดงให้เห็นว่า 
ข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่างๆ นั้น มีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบตามจุดมุ่งหมาย
ของการวิจัยได้ และจากค่าสถิติของบาร์ทเลทท์ พบว่า ค่าสถิติไค – สแควร์  ( 2 ) ที่ใช้ในการทดสอบมีค่าเท่ากับ 1580.755 ซึ่งมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงให้เห็นว่า เมตริกสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น เมตริกสหสัมพันธ์ จึงเหมาะที่จะใช้ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ 
 

ตารางท่ี 5 จ านวนปัจจัยค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน ค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสม 

 
Component 

Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 
Total % of Variance Cumulative Total % of Variance Cumulative 

1 12.569 46.551 46.551 6.170 22.852 22.852 
2 3.051 11.299 57.850 5.744 21.273 44.125 
3 1.846 6.835 64.685 5.551 20.560 64.685 
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จากตารางที่ 5 พบว่าปัจจัยที่สกัดได้จากเกณฑ์ค่าไอเกน (Eigen Values) ที่มากกว่าหนึ่ง พบว่า ตัวแปร 27 ตัวแปร สามารถ
สกัดปัจจัยได้จ านวน 3 องค์ประกอบมีค่าไอเกน ตั้งแต่ 1.846 - 12.569 ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อย
ละ 64.685 ภายหลังการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ได้ค่าไอเกนตั้งแต่ 
5.551 - 6.170 ทั้ง 3 องค์ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนสะสมได้ร้อยละ 64.685 โดยแสดงเฉพาะค่าน้ าหนักองค์ประกอบท่ี
มากกว่า 0.50 
 
ตารางท่ี 6 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของแบบสอบถามปัจจัยของปัญหาการยืมเงินทดรองราชการภายหลังจากการ

หมุนแกนแบบมุมฉากโดยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)  
ข้อที่ องค์ประกอบ ข้อที่ องค์ประกอบ ข้อที่ องค์ประกอบ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 .528   10 .604   19   .694 

2 .721   11 .530   20  .654  

3 .768   12 .850   21   .726 

4 .797   13 .567   22   .608 

5 .658   14   .545 23   .690 

6  .575  15  .750  24   .671 

7  .599  16  .779  25   .611 

8  .710  17  .666  26   .728 

9  .653  18   .634 27   .679 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบภายหลังจากการหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี               
แวธิแมกซ์ (Varimax Method) สามารถอธิบายถึงองค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการได้ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่เกินค่า 0.3 โดยสามารถอธิบายความหมายขององค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้
ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 มี 9 ตัวแปร ประกอบด้วยข้อค าถามข้อที่ 1 – 5, 10 - 13 มีค่าไอเกน เท่ากับ 6.170 มีพิสัยของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .528 - .850 แต่เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของ ความเข้าใจเกี่ยวข้อง
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกับการเบิกจ่าย-ส่งคืน รวมถึงขั้นตอน เอกสารหลักฐานต่างๆ จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านความเข้าใจต่อระเบียบ
การปฏิบัติ” 

องค์ประกอบที่ 2 มี 7 ตัวแปร ประกอบด้วยข้อค าถามข้อที่ 6-9, 15-17,20 มีค่าไอเกน เท่ากับ 5.744 มีพิสัยของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .575 – .779  แต่เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของ  การปฏิบัติตาม
ระเบียบ และมาตรฐานที่ก าหนดขึ้น จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด” 

องค์ประกอบที่ 3 มี  7 ตัวแปร ประกอบด้วยข้อค าถามข้อที่ 21-27 มีค่าไอเกน เท่ากับ 5.551 มีพิสัยของค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  .575 - .728  แต่เมื่อพิจารณาข้อความโดยรวมแล้ว ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของการสรุป  การ
ตรวจสอบ ระบบการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่กับผู้ยืมเงินทดรองราชการ จึงเรียกช่ือองค์ประกอบนี้ว่า “ด้านการตรวจสอบและการ
สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร” 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามความคิดเห็นของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 70 ราย 
สามารถสรุปเป็นแผนภูมิอธิบายตัวแปรปัจจัยปัจจัยของปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการได้ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบท่ี 1 ดา้นความเข้าใจต่อระเบียบการปฏิบัติ องค์ประกอบที่ 2 ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด องค์ประกอบที่ 
3 ด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร  
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แผนภูมิปจัจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ   
จากการวิเคราะหส์กัดปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการจาก 27 ปัจจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ 
 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการที่ได้จากการวิเคราะห์ผลครั้งนี้ไปท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ ตามรายละเอียดตารางที่ 7   
 
ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการโดยรวมและเป็นรายด้าน
ของบุคลากรที่มีต าแหน่งการปฏิบัติงาน แตกต่างกัน (t-test) 

ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ 
ต าแหน่งการปฏิบัติงาน 

t p-value สายวิชาการ สายสนับสนุน 

X  S.D. X  S.D. 
ด้านความเข้าใจต่อระเบียบการปฏบิัติ 3.91 .716 3.90 .912 .064 0.949 
ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด 3.48 .699 4.01 .892 2.766   0.007** 
ด้านการตรวจสอบและการส่ือสารระหวา่งผู้ปฏิบัติงาน 3.72 .762 4.17 .593 2.511  0.014* 

โดยรวม 3.70 .586 4.03 .772 1.964 0.054 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 
 

จากตาราง 7 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานมากกว่า บุคลากรสายวิชาการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 
 

4. สรุปผล 
ผลการศึกษา 

1. ศึกษาปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม ประกอบด้วย 27 ปัจจัย  เมื่อพิจารณา 5 อันดับ
แรก ประกอบด้วย 1.1) ไม่ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย-ส่งคืนอย่างละเอียด ( X = 4.11) 1.2) หน่วยงานผู้ขอเบิกไม่ท า
การผูกพันรายการในระบบ ท าให้เสียเวลาในการต้องส่งเรื่องคืนกลับไปทางหน่วยงานผู้เบิกเพื่อท าการบันทึกรายการให้ถูกต้อง ท าให้ระบบ
การเบิกล่าช้า ( X = 4.09) 1.3) เอกสารที่ชดใช้ลูกหนี้เงินยืม เช่น ใบเบิกเงินงบประมาณรายได้ (แบบ 4244) ไม่ได้ระบุชดใช้เงินยืม ท าให้
เจ้าหน้าที่การเงินพิมพ์เช็คสั่งจ่าย เมื่อแจ้งให้ผู้ขอเบิกมารับเงินที่จะปฏิเสธการรับเช็ค เพราะวัตถุประสงค์ต้องการชดใช้เงินยืม ( X = 4.06) 
และ เมื่อสิ้นสิ้นเจ้าของโครงการไม่ส่งใช้คืนเงินที่คงเหลือจากการด าเนินโครงการ ( X = 4.06) 1.4) ไม่มีการสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมายัง
การเงิน ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการช าระเงินยืม ( X = 4.04) 1.5) มีการจัดท าใบยืมเงินใกล้เวลาที่จะใช้เงินในการด าเนินการต่างๆ ท า
ให้ยืมเงินไม่ทัน ( X = 4.01) 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ทั้ง 27 ปัจจัย ผู้วิจัยสามารถแบ่งองค์ประกอบของปัจจัยปัญหาการยมืเงินทดรองราชการเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยด้านความเข้าใจต่อระเบียบการปฏิบัติ ประกอบด้วย 9 ปัจจัย และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด               
คือ “หน่วยงานผู้เบิกผูกพันรายการผิด ไม่ว่าจะเป็นผิดหน่วยงาน ผิดแผนงาน หรือผิดกองทุน ท าให้งบประมาณที่ถูกหักผิดหน่วยงาน” 

ปัญหาการยืมเงินทดรองราชการ 
ด้านความเข้าใจต่อ
ระเบียบการปฏบิัต ิ

ด้านการตรวจสอบและการสื่อสาร
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร 

ด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบอย่างเคร่งครัด 

องค์ประกอบท่ี 1 องค์ประกอบท่ี 2 

องค์ประกอบที่ 3 
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องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 7 ปัจจัย และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
“ไม่ส่งเอกสารขอเบิกเงินมาทางฝ่ายการเงิน แต่ต้องการใช้เงินเร่งด่วน เนื่องจาก เอกสารไม่ครบถ้วน สมบรูณ์” 

องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร ประกอบด้วย 7 ปัจจัย และ
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ “ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารนานจนเกินไป” 

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
ด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการ 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ข้างต้น ผู้วิจัยสามารถอธิปรายผลการวิจัย ดังน้ี    

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 ศึกษาปัจจัยปญัหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม     
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเกี่ยวกับปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพท่ี

เป็นจริงของสังคม อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ “ไม่ศึกษาเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการเบิกจ่าย - ส่งคืนอย่าง
ละเอียด” สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช พัดชุมพร (2550) ท าการวิเคราะห์การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา พบว่า ปัญหา
ของการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้ของสถานศึกษา คือ ปัญหาด้านเอกสารภายหลังจากการยืมเงินทดรองราชการ เช่น เอกสารไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ การระบุหรือกรอกข้อมูลบนเอกสารหรือการลงนามในเอกสาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการไม่ศึกษาระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
ถ่องแท้  เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ลาวัลย์ เรศจะโปะ (2549) วิเคราะห์ปัญหาของหน่วยงานการเงินและบัญชี พบว่า ด้านเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายมีปัญหามากที่สุดซึ่งเกิดจากบุคลากรไม่เข้าใจในขั้นตอนของการยืม-หักล้างเงินยืมอย่างชัดเจน 
 วัตถุประสงค์ท่ี 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยปัญหาขั้นตอนการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคม  
 องค์ประกอบของปัจจัยปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการตามสภาพที่เป็นจริงของสังคมมีทั้งหมด 3 องค์ประกอบ บรรยาย
ด้วย 27 ปัจจัย ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยด้านความเข้าใจต่อระเบียบการปฏิบัติ สอดคล้องกับ Heywood, (1997) เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเป็น
หน่วยงานอยู่ภายใต้การก ากับดูแล มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากเมื่อใดกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือระบบการก ากับดูแลเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตาม การฝ่าฝืน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือละเว้น ประมาทเลินเล่อ อาจน ามาสู่ปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กร 

องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ Leff (1964), Nye (1967), Dobel (1978) มี
ความคิดเห็นว่าการไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามระเบียบมักจะเป็นช่องว่าที่น าไปสู่ความเสี่ยงภายในองค์กร 

องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยด้านการตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและบุคลากร สอดคล้องกับ Chester I.B. 
(1968) กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารเป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน และช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จตาม
เป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ก าหนด Zaramba (2003) สนับสนุนแนวคิดข้างต้นว่า ระบบการสื่อสารในองค์กรเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรและช่วยให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบกิจกรรมต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ Kalla (2005) Frank & 
Brownell (1989) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและจัดการองค์กร เป็นปัจจัยกระบวนการที่
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างกันสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบต่างๆ นโยบายและ
เป้าหมายร่วมกันในองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งอันเป็นการน าไปสู่ความส าเร็จในองค์กร แต่ใน
ขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีจะอาศัยเพียงแค่ระบบการสื่อสารแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้องค์กรจะต้องมีระบบการ
ตรวจสอบเอกสารซึ่งกันและกันย่อมจะน าไปสู่ประสิทธิภาพทั้งในด้านการสื่อสารและการตรวจสอบ สอดคล้องกับแนวคิดของโคโซ่ (COSO 
2013) ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกน ามาช่วยในการบริหารงาน และเป็น
กลไกพื้นฐานส าคัญของกระบวนการก ากับดูแลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจาก ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกันและรักษาทรัพย์สินของ
หน่วยงานช่วยให้การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   และช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน  หากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีการจัดการที่ดี  หรือไม่มี
การก ากับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานจะมีมาก  (กรมบัญชีกลาง,2552; Atuguba et al. 2012) 

วัตถุประสงค์ที่ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของต าแหน่งการปฏิบัติงานของบุคลากรที่แตกต่างกัน ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมีความคิดเห็นเกี่ยวปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ด้านการ
ตรวจสอบและการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มากกว่าบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจาก สายสนับสนุนมีลักษณะการปฏิบัติงานสนับสนุนต่อ



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

62 

การขับเคลื่อนโดยรวมขององค์กร ย่อมมีความแตกต่างจากลักษณะสายวิชาการที่มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ดังนั้น 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด และด้าน
การตรวจสอบและการสื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรได้เข้าใจถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบัญชีอย่างเคร่งครัด  

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

 ท าใหท้ราบข้อมูลของปัจจัยปญัหาการยืมเงินทดรองราชการที่เป็นสาเหตุของการเกดิการทุจรติ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การก าหนดแนวทาง กฎหมาย ระเบียบต่างๆ  
 2. ประโยชน์ด้านวิชาชีพ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดการส่งเสริม พัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษางานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากร วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม                   

ในการศึกษาในอนาคตควรมีการขยายขอบเขตการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในระดับคณะ วิทยาลัยอื่น ๆ ให้ทั่วทุกองค์กรเพื่อให้
ได้ทราบข้อมูลทัศนคติต่อปัจจัยปัญหาการยืมเงินทดรองราชการมากยิ่งข้ึน   
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนน
พัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท าการเลือก
กลุ่มตัวอย่างอย่างเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 ราย จากกลุ่มทอผ้าของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่ม มีขั้นตอนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนา
ภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง Semi-Structured Interview โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนปัญหา เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าค าตอบท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาสรุป
ประเด็นเชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อค าถามในแต่ละตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งจะครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหาหารวิจัย 

 ผลวิจัยพบว่า สมาชิกกลุ่มทอผ้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีจ านวน 10 ราย เป็นองค์ความรู้การทอผ้าฝ้าย เริ่มตั้งแต่การปั่นฝ้าย            
ผูกลาย มัดย้อม น ามาทอเป็นผืน ทั้งผ้าสพีื้น และผ้าลายราชวัตร มีสมาชิกบริหารจัดการกันเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือว่า
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยใช้สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีในชุมชนคือจากดอกสตรีและหมากนวล และสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์หรือ            
อัตลักษณ์ของกลุ่ม เกิดเป็นแนวคิดใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่มีการพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่อย่างเป็นไปได้ในอนาคต    
ค าส าคัญ:  ภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ  มูลค่าทางเศรษฐกิจ  เลยวังไสย์  
 

Abstract 
 The purposes of this study were Textile Wisdom Development Guideline for the Economic Value of the 
Community, Loei Wang Sai Sub-Distrist, Phu Luang District, Loei Province. This is qualitative research. The 
researcher selected 10 specific samples. Data collection with group discussions. The procedure is to analyze the 
situation SWOT analysis to find strengths, weaknesses, opportunities, obstacles, and to analyze and find ways to 
participate in the Textile Wisdom Development Guideline for the Economic Value of the Community. Use semi-
structured interview by In-Depth Interview method via expending questions about the community participation 
process textile wisdom development guideline for the economic value of the community And problems and 
obstacles arising from community. The researcher will use the answers from the interview to summarize the 
content issues. By Content Analysis according to the questions in each episode of the in-depth interview form 
which will cover the objectives and scope of the content. 

The research found that there are 10 members of group, which is the knowledge of textile wisdom. 
Beginning with spinning the gauze, tie the pattern, tie dye and weave it into a piece both colored fabric and 
Latchawat's pattern. With members managing themselves is a place to learn about local knowledge that is 
considered a cultural heritage. Via using dyes from natural materials in the community, which are from the 
flowers name is Dok Saty and Mak noun. Moreover can be used as a symbol or identity of the group as a new 
concept in the production of textile wisdom products that are developed to new innovations in the future 
Keywords:  Textile Wisdom, Economic Value, Loei Wang Sai 
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1. บทน า 
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผ้าที่มีคุณภาพและมีช่ือเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก มีแรงงานในอุตสาหกรรมจ านวนมาก โดยเฉพาะ

แรงงานในชนบท ผ้าไทยเป็นเอกลักษณ์ไทยท่ีได้รับการยอมรับมานานซึ่งผลิตภัณฑ์จากผ้าในประเทศไทย ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีความ
งดงามของสีสัน และลวดลาย โดยเฉพาะผ้าฝ้าย  ผ้าฝ้ายมีความโดดเด่น เพราะมีเนื้อผ้าที่ค่อนข้างเหนียว  ระบายความร้อนได้ดี มี
เอกลักษณ์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกับผ้าจากประเทศอื่น ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายไทยเป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีขั้นตอนการผลิตที่ใช้แรงงานคนไทย
เป็นหลัก ซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีแรงงานเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ อุตสาหกรรมการผลิตผ้าไทยสามารถ
สร้างงานให้กับชาวบ้าน และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แรงงานในชนบทอีกด้วย ทั้งนี้การทอผ้าพื้นบ้านยังเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
การสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานของคนไทย ในอดีตการทอผ้ามีอยู่แทบทุกครัวเรือน ในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ปัจจุบันคนไทยให้
ความส าคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้นและหันมาบริโภคสินค้าไทยนิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากผ้าฝ้าย โดยเฉพาะผ้า
ฝ้ายทอมือของไทยในภาคต่างๆ ก าลังได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนารวมทั้งได้รับการส่งเสริมให้น ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวันกันอย่าง
กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งมีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นการสร้างสีสันให้กับ
งานฝีมือของไทยอันเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดการจับจ่ายของประชาชนท่ัวไป (สมาคมส่งเสริมพัฒนา
ผู้ประกอบการไทย, 2561)  

จากการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี 2560 ที่ผ่านมา
ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน รวมทั้งแรงงานมีฝีมืออย่างเสรีมาก
ขึ้น ประกอบกับการส่งออกสินค้าสิ่งทอของไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนมีสัดส่วนท่ีสูงและนับเป็นกลุ่มคู่ค้าที่ส าคัญทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตจึงมีความจ าเป็น ที่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้สินค้าของไทยมีโอกาสเปิด
ตลาดใหม่หรือขยายตลาดไปยังกลุ่มดังกล่าวได้มากขึ้น ปัจจุบันสิ่งทอไทยก าลังเผชิญกับผลกระทบหลายปัจจัย โดยเฉพาะภาวะต้นทุน
แรงงานที่สูงขึ้น ท าให้เสียเปรียบคู่แข่งจากจีนและเวียดนามที่ผลิตเครื่องนุ่งห่มในต้นทุนที่ต่ ากว่า ตลาดเครื่องนุ่งห่มของไทยจึงเต็มไปด้วย
สินค้าจากทั้งสองประเทศดังกล่าว (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2562)  

การผลิตเส้นใยสิ่งทอ ผ้าผืน และเสื้อผ้าส าเร็จรูป คาดว่า จะขยายตัวตามทิศทางการส่งออกท่ีมีแนวโน้มขยายตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจของคู่ค้า เช่น จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใย และผ้าผืน ไปยังตลาดเวียดนาม และบังคลาเทศ ซึ่งเป็นฐานการ
ผลิตเครื่องนุ่งห่มที่ส าคัญของโลก อีกท้ังผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการผลิตเส้นใยสมบัติพิเศษหลายชนิด เป็นการเพิ่มช่องทางและ
โอกาสทางการตลาดสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องสาขาอื่น ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม S-curve ตามเป้าหมายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี นโยบาย
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เศรษฐกิจโลกมีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะประเทศผู้น าทางเศรษฐกิจ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น รวมถึงสหภาพ
ยุโรป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดดังกล่าว แนวโน้มการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การส่งออกสิ่งทอ
และเครื่องนุ่งห่มของไทยยังมีทิศทางที่ดีเนื่องจากค าสั่งซื้อที่มีอย่างต่อเนื่องจากประเทศคู่ค้าหลักและตลาดศักยภาพสูงซึ่งเป็นผลมาจาก
เศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2561) อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาสถานการณ์การเมืองภายในประเทศซึ่งอาจ
ส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภค ภาคเดียวกับการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ที่ปรับลดลงในตลาด จีน ญี่ปุ่น 
และเวียดนาม (กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561)  

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์พืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะฝ้ายนิยมปลูกกันแทบทุกหลังคาเรือน คือพอถึงช่วงฤดูกาลท านา 
ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปีก็จะปลูกฝ้ายตามเนินบ้าน หรือตามขอบที่ดินที่ว่างๆ ท่ีเป็นดินสูงๆ เพราะต้นฝ้ายไม่ชอบน้ า 
พอปลูกได้ 5 เดือน ประมาณเดือน พฤศจิกายน- ธันวาคม หลังฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว ก็สามารถเก็บฝ้ายได้พอดี จากนั้นก็เอาเครื่องมาดีดเม็ด
ออก แล้วก็น าฝ้ายไปเข้าสู่กรรมวิธีในการผลิตผ้าฝ้าย โดยทุก ๆ ขั้นตอนจะท าด้วยมือเท่านั้น และท าจากฝ้ายจริง ๆ น าวัตถุดิบจากธรรมที่
สามารถท าให้เกิดสีสันโดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายตามรูปแบบที่ต้องการ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดต่อ
กันมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน นอกจากทอผ้าใช้เองแล้วยังเป็นของฝากและยังทอผ้าจัดจ าหน่ายเป็นของที่ระลึก หรือตามที่ผู้บริโภค
ต้องการอีกด้วย ชุมชนบ้านโนนพัฒนา ก็ได้สืบทอดวัฒนธรรมมาจากบรรพบุรุษในการผลิตทอผ้าฝ้าย จึงได้รวมกลุ่มกันภายใต้ช่ือกลุ่มว่า
กลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนนพัฒนาเพื่อผลิตผ้าฝ้ายขึ้น ด้วยการทอด้วยมือและคิดค้นพัฒนาสร้างลวดลายขึ้นในกลุ่ม และน าผลิตภัณฑ์
จ าหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน คณะวิจัยจึงต้องการสนใจที่จะศึกษาว่าชุมชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่ง
ทอ ด้านใดบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาภูมิปัญญาสิ่งทอของชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
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2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเป็นการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ผู้วิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างอย่างเฉพาะเจาะจง จ านวน 10 ราย จากสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนน
พัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ ด้วยวิธีการการสนทนากลุ่ม โดยมีขั้นตอนคือการ

วิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย และใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
Semi-Structured Interview โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยใช้ค าถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย และปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึน้จากพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็น 
3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
ตอนที่ 3 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ 
โดยผู้วิจัยจะใช้ค าถามแต่ละตอน ตั้งประเด็นค าถามย่อยเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้ตอบอธิบายและร่วมแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอจนครบทุกประเด็นทั้งนี้ผู้วิจัยน าอุปกรณ์
ส าหรับการเก็บบันทึกข้อมูลไปใช้ระหว่างการสัมภาษณ์ เช่น ปากกา สมุดจดบันทึก เครื่องอัดเสียง กล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

2.3 การสร้างเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
การสร้างเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี ้
1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ท าการศึกษา และน ามาก าหนดนิยามตัวแปร มาตรวัด จากนั้น

น ามาสร้างเครื่องมือคือแบบสอบถาม 
2) น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้น าเสนอผู้เช่ียวชาญ พิจารณาข้อค าถามว่าเหมาะสม ตรงเชิงเนื้อหา สอดคล้องกับตัวช้ีวัดและ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้องด้านโครงสร้างเนื้อหา (Content Validity) เพื่อให้แบบวัดมีความสมบูรณ์และ
สามารถวัดได้  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง Semi-Structured Interview โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา 
และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.3.1 ติดต่อประสานงานเบื้องต้นไปยังผู้ใหญ่ชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลยและลง
ส ารวจพื้นที่พร้อมสร้างความคุ้นเคยกับชุมชน 

2.3.2 ติดต่อประสานงาน ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อนัดสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
2.3.3 ขั้นตอนในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้แนะน าตัวเองและสร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ให้เป็นกันเอง การสัมภาษณ์จะใช้

การพูดคุยกันเป็นสร้างความคุ้นเคยในระดับหนึ่ง เมื่อผู้ถูกสัมภาษณ์เริ่มผ่อนคลาย ผู้วิจัยก็จะเริ่มช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางให้ผู้สัมภาษณ์ได้เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูล และผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาตจากผู้ถูกสัมภาษณ์ใช้เครื่องบันทึกเสียง โดย
การสัมภาษณ์เป็นลักษณะกึ่งโครงสร้าง การสัมภาษณ์เป็นลักษณะพูดคุยตัวต่อตัว ใช้เวลาประมาณ 30 - 45 นาที เมื่อการสัมภาษณ์ยุติลง
ผู้วิจัยได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกให้กับตัวผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ให้ข้อมูลและขอเบอร์โทรติดต่อเผื่อไว้ในกรณีที่ข้อมูลไม่ชัดเจน 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มาสรุปประเด็นเชิงเนื้อหา โดย

การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตามข้อค าถามในแต่ละตอนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งจะครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตของเนื้อหาหารวิจัย 
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3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ผลการศึกษา 

การด าเนินงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัยและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ผู้วิจัยได้เกิดความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทฤษฏีที่จะน ามาเป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน
ด าเนินงาน การออกแบบงานวิจัย การสร้างกรอบแนวคิดตลอดจนการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้รวบรวมข้อมูล หลังจากมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ศึกษาแล้ว ผู้วิจัยต้องสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยการเข้าถึงชุมชนแบบใกล้ชิดเป็นกันเอง พบปะพูดคุย 
แนะน าแลกเปลี่ยนรับฟังข้อมูลสภาพบริบท สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ตลอดจนความต้องการ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน ทั้งนี้การวิจัยแนวทางการพัฒนาภูมิ
ปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวั งไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย กลุ่มตัวอย่างมา
จากสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนนพัฒนาซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีขั้นตอนคือการวิเคราะห์สถานการณ์ 
(SWOT analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคและวิเคราะห์หาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย ด้วยแบบสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อน าไปเป็นข้อมูลศึกษาร่วมกับเอกสารแล้วจัดท าแบบสนทนาการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชนทั้งการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อให้ทราบจุดแข็งที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน ทราบจุดอ่อนที่อาจจะท าลายผล
การด าเนินงานและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อให้ทราบโอกาสเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน ทราบอุปสรรค
ของที่จะขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน  

3.1.1 ผลของการการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT analysis) สรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง 

1. ชุมชนมีความสามัคคี ให้ความร่วมมือต่อการท ากิจกรรมในทุกครั้ง  
2.  ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น าสูง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการงาน 
3.  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง อีกทั้งยังให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน 
4. ผ้าฝ้ายใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ตั้งแต่ปลูกต้นฝ้าย ท าเส้นใยเอง ยอมสีเอง ท าให้ต้นทุนค่า 
วัตถุดิบต่ า 
5. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีประสบการณ์ และฝีมือ เช่น การทอผ้า 
6. ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการย้อมสีผ้าโดยใช้ดอกสตรีและหมากนวล 
7.  ลวดลายผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นสามารถปักลวดลายได้ตามต้องการ 
8.  สีผ้ามีความคงทน สีไม่ตก 
9.  ผ้าฝ้ายระบายอากาศ และซับเหง่ือได้เป็นอย่างดี 

จุดอ่อน 
1.  นโยบายของชุมชน ยังมีการก าหนดนโยบาย และแผนการด าเนินงาน ในการท างานด าเนินยังไม่เป็นตาม

ขั้นตอน 
2. ขาดการติดตามและการประเมินผล 
3. ต้นทุนการผลิตสูง 
4. คุณภาพสีไม่คงท่ีมักเปลี่ยนไปตามฤดูกาล และสภาพอากาศ 
5. ราคาผลิตภัณฑ์ใหม่สูงกว่าท้องตลาด 
6. จ านวนช่องทางจัดจ าหน่ายน้อยเกินไป  
7. การทอผ้าของชาวบ้านไม่ได้ท าเป็นอาชีพหลัก เพราะจะทอหลังช่วงฤดูท านาและเก็บเกี่ยว 

โอกาส 
1.  มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ คือต้นฝ้าย ต้นดอกสตรีและต้นหมากนวล 
3.  ค่านิยมในการใช้ผ้าฝ้ายเพิ่มมากขึ้น  
4.  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้มีหลากหลายมากข้ึน 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

 

 67 

อุปสรรค 
1. ขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกในชุมชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้นจึงท าให้ไม่มี

ความรู้ ความช านาญในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ส่งผลท าให้ผลงานบางอย่างไม่ทันเวลา ไม่ทันสมัย ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2.  บางฤดูกาล เช่น ฤดูฝนไม่สามารถย้อมฝ้ายได้ ท าให้การผลิตล่าช้า 
3.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าท าให้ผู้บริโภคใช้จ่ายน้อยลง 

3.1.2 การพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภูหลวง จังหวดัเลย  
จากการสนทนากลุ่มย่อย พบว่า สมาชิกของกลุ่มทอผ้า มีคนทอผ้าจานวน 10 คน ซึ่งนายทศพร สิมาเพชร หน่ึงใน

ชาวบ้านผู้ที่มีความรู้เรื่องการทอผ้าฝ้าย เป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านในการทอผ้าลายพื้นเมือง ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ 
และเป็นผู้สืบทอด ได้เล็งเห็นถึงปัญญาหาการว่างงานของคนในชุมชน ในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว จึงได้มีแนวคิดอยากสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2552 จึงได้รวบรวมคนในชุมชนแล้วท าการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าฝ้ายขึ้นมาภายใต้ช่ือกลุ่มว่ากลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนน
พัฒนา เพื่อที่จะได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวในช่วงเวลาที่ว่างงาน ซึ่งการทอผ้าฝ้ายมีการสืบทอดมาจาก
วัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นมาอยู่แล้ว ประกอบกับในพื้นที่มีการปลูกฝ้ายเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในครอบครัว และน าฝ้ายมาทอผ้า จึงท า
ให้มีวัตถุดิบคือฝ้าย วัตถุดิบท่ีใช้ก็จัดหาขึ้นเองในท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้าย การเก็บฝ้ายมาดีด แล้วเข็นเป็นเส้นด้าย ย้อมตามสีที่
ต้องการ จนกระทั่งทอเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายตามรูปแบบที่ต้องการ และน าผลิตภัณฑ์จ าหน่ายในชุมชนและนอกชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 

สมาชิกของกลุ่ม ได้ระดมความคิดและตกลงร่วมกันโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติในการย้อมสีผ้าโดยใช้ดอกสตรีและหมากนวล ซึ่ง
เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ท าการควบคุมการย้อมสีให้เกิดมาตรฐานเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนนพัฒนา  

 

                 
     รูปที่ 1 ดอกฝ้าย       รูปที2่ ดอกสตรี                              รูปที่ 3 หมากนวล 
 

                 
รูปที่ 4 ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติจากดอกสตรี                             รูปที่ 5 ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากหมากนวล 

ที่มา: กลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบา้นโนนพัฒนา 
 

3.1.3 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภู
หลวง จังหวัดเลย 

ในส่วนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ จาการได้สนทนาร่วมกันแล้วเห็นว่า ควรเป็น
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช้ินไม่ใหญ่ ราคาไม่สูงมาก และควรมีการสอดแทรกอัตลักษณ์กลุ่มลงไป พัฒนาฝีมือแรงงาน ให้พร้อมต่อการผลิต
ด้วยการส่งสมาชิกไปอบรมด้านเทคนิคการทอผ้าลวดลายใหม่ๆ เนื่องจากค่านิยมในการใช้ผ้าฝ้ายเพิ่มมากขึ้น มีการรณรงค์จากภาครัฐ
ให้ใส่ชุดไทยทุกวันศุกร์ ผลิตภัณฑ์จึงมีหลากหลายรูปแบบและรับท าตามความต้องการของลูกค้า ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วย
ลดต้นทุน ได้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านสื่อดิจิตอลออนไลน์ เช่น สร้างเว็บไซด์ขายผลิตภัณฑ์ชุมชน จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ของสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่ม ได้แก่ วิธีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ เช่น การพับผ้าเพื่อการ
บรรจุเพื่อให้สินค้าดูมีมูลค่าเพิ่มและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถกระตุ้นการขายได้มากข้ึน และพัฒนาความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์
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โดยส่งสมาชิกไปอบรมด้านเทคนิคการทอผ้าลวดลายใหม่ๆ เพื่อน ามาพัฒนาความสามมารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งออกขาย
ไปยังต่างประเทศ 

3.2 อภิปรายผล 
แนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ อ าเภอภู

หลวง จังหวัดเลย จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการพัฒนาปรับปรุงเรื่องสี 
โดยใช้สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติคือจากดอกสตรีและหมากนวล และสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ า
บ้านโนนพัฒนา ส่วนรูปแบบสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มควรเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช้ินไม่ใหญ่ ราคาไม่สูงมาก และควรมีการ
สอดแทรกอัตลักษณ์กลุ่มลงไป ราคาไม่สูงมาก และสามารถจ าหน่ายได้มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อรนุชและคณะ (2560) 
พบว่า การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการผลิตผ้าไหมย้อมสีด้วยเมล็ดมะขาม เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์: กรณีศึกษาผ้าขาวม้า บ้านทัพ
กระบือ ต าบลสาโรง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สามารถต่อยอดองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไหมด้วยเมล็ดมะขาม
และสีจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เกิดการต่อยอดน าไปสู่การผลิตเพื่อจ าหน่ายเชิงพาณิชย์โดยการผลิตผ้าไหมขาวม้าย้อมสี
จากธรรมชาติที่ให้ความสวยงามและให้สีที่แปลกแตกต่างจากสีย้อมเคมีที่ชุมชนเคยผลิต ผู้ผลิตรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกปลอดภัยในการ
ทอ และอยากจะทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติต่อไป 

 

4. สรุป 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนบ้านโนนพัฒนา ต าบลเลยวังไสย์ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย พบว่า กลุ่มทอผ้าฝ้ายขุนน้ าบ้านโนนพัฒนา เป็นองค์ความรู้การทอผ้าฝ้าย เริ่มตั้งแต่การปั่นฝ้าย ผูกลายมัด
ย้อม น ามาทอเป็นผืน ทั้งผ้าสีพื้น และผ้าลายราชวัตร  มีสมาชิกบริหารจัดการกันเอง เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือว่าเป็น
มรดกทางวัฒนธรรม  โดยใช้สีย้อมจากวัสดุธรรมชาติที่มีในชุมชนคือจากดอกสตรีและหมากนวล และสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์หรืออัต
ลักษณ์ของกลุ่ม เกิดเป็นแนวคิดใหม่ในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือท่ีมีการพัฒนาสู่นวัตกรรมใหม่อย่างเป็นไปได้ในอนาคต 

4.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
1. ควรให้ความรู้ในด้านการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่รู้จักแก่ชุมชนภายนอกและ

นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางไปยังจังหวัดเลย 
2. ควรให้ความรู้เกีย่วกับการออกแบบลวดลายผา้หรือความรู้เกีย่วกับการผสมสีหรือการใช้สี ในการทอบนผืนผ้าขาวมา้ 

เนื่องจากผู้ผลิตผ้าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ความรู้เรื่องการใช้สีเพื่อนาไปทอเป็นผืนผ้าอาจใช้สีทีไ่มไ่ปในเฉดสีเดียวกัน หรือใช้สีที่แตกต่าง
กันมาทอ ซึ่งบางครั้งไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทาใหผ้้าขาวม้าที่ทอได้มรีูปแบบหรือสีสันท่ีไมส่วยงาม ไม่มีความทันสมัย 

3. สมาชิกของกลุ่มทอผ้าฝา้ยขุนน้ าบ้านโนนพัฒนา ส่วนใหญเ่ป็นผูส้งูอายุแต่เป็นผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญการทอ
ผ้าได้ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
หรือการสืบทอดองค์ความรู้ในรุ่นหลังต่อไปเพื่อเป็นการอนุรักษ์องคค์วามรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นไว้ในชุมชน 

4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
1. กลุ่มผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนที่ศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะกลุม่ผลิตผลติภัณฑ์ผ้าทอมือ ในการศึกษาต่อไปในอนาคตควรมี

การศึกษากลุม่ผลิตผลิตภณัฑ์อื่นๆ ให้มากขึ้นครอบคลมุทุกผลติภณัฑ์เพื่อทราบว่ากลุม่ผลิตผลติภณัฑชุ์มชนสามารถพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตเพื่อจะน าไปสู่การเพิ่มรายไดข้องคนในชุมชนท้องถิ่นส่งผลให้เกดิตัวช้ีวัดการพัฒนาอย่างแท้จริง 

2. งานวิจัยท่ีควรท าต่อยอด ควรเป็นงานด้านการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนละนาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการลงพื้นที่ส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่ม  ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วย 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติที่มีความโดดเด่น คือ บึงละหาน และมีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 2) ด้านองค์กรชุมชน มีการจัดการชุมชนมีอย่างมี
ระบบ โดยสมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจกันและรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 3) ด้านการจัดการ มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) 
ด้านการเรียนรู้  ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง , ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม, แหล่งเรียนรู้การ
เพาะเห็ดฟางและการแปรรูปเห็ดฟาง,  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบ ,แหล่งเรียนรู้การแปรรูปปลา และแหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก  
 

ค าส าคัญ:  การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน     
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the components of Community Based Tourism : Ban Don Lam 
Nam, Chatturat district, Chaiyaphum province. This study is a qualitative research. Survey area In-depth interviews 
and group discussions. The results of the research showed that The components of tourism by the community 
consist of 1) Natural and cultural resources : The community has natural attractions that are outstanding are 
Bueng Lahan and the culture of the Heet twelve, Khlong fourteen. 2) Community organization  : Systematic 
community management. In which the members of the community have understanding and feel ownership 
Participate in the development and implementation of tourism activities by the community.  3) Management : 
Tourism Community Management Committee appointed to drive operations efficiently. 4) Learning :There are 
learning resources in the community such as the Fishery Learning Center, Si Mum Mung Agricultural Community 
Enterprise Learning Center, a place to learn how to cultivate straw mushrooms and mushroom processing, a frog 
farming center , A place to learn to fish processing, And a place to learn to weave reed mats.  
Keywords:  Community based tourism management 
 

1. บทน า 
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT Management) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ 
ความส าคัญกับการให้เจ้าของท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลการจัดการฐานทรัพยากรชุมชนตนเอง เพื่อประโยชน์ในมิติของเศรษฐกิจสังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 2558) ซึ่งประเทศไทย
มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาให้ชุมชนจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในทุกภูมิภาค ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่
ชุมชนจัดการการท่องเที่ยวของตนเอง ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่ต่างกันตามบริบทของชุมชน แม้ว่าชุมชนจะมีการด าเนินการ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ปัญหาส าคัญในปัจจุบันของชุมชน คือ ขาดความเข้าใจและทักษะความสามารถด้านการจัดการ
ตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบการท่องเที่ยว และยังไม่มีการให้ความส าคัญกับข้อมูลความต้องการที่
แท้จริงและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนชุมชน ท าให้การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไม่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วน และทีส่ าคัญชุมชนยังไม่เข้าใจเรื่องของกลยุทธ์การสร้างสินค้าท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความแตกต่างกับชุมชน
อื่นๆ ท าให้สินค้าและการจัดบริการทางการท่องเที่ยวมีรูปแบบซ้ ากัน (ณัฏฐินี ทองดี และคณะ, 2550)  
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การท่องเทีย่วโดยชุมชนกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์
รวม เนื่องจากทรัพยากรการท่องเที่ยว กับทรัพยากรที่ชุมชนใช้เป็นฐานการผลิตเป็นทรัพยากรเดียวกัน วัฒนธรรมธรรมและสังคม เป็นตัว
ขับเคลื่อนเรื่องจิตวิญญาณของชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์กันภายในชุมชนและการสัมพันธ์กับภายนอกควรที่จะเช่ือมโยงให้เห็นถึงการ
ท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นมวลรวม โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีจุดเน้นที่ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน  สถาบันการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (2557) ได้อธิบายองค์ประกอบส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน3) ด้านการจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้  ในการศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอน
ละนาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดการพัฒนา ก่อให้เกิด
ความรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน 
1.1 วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนละนาม อ าเภอจัตรุัส จังหวัดชัยภูม ิ

1.2 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนละนาม อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ประกอบด้วย1) ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) ด้านองค์กรชุมชน 3) ด้านการจัดการ และ 4) ด้านการเรียนรู้   
ขอบเขตด้านพ้ืนที ่
ในการศึกษาวจิัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะในพื้นที่บ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11  อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 372 คน 
ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวจ านวน 12 คนและสมาชิกในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน จ านวน 10 คน 
 

2. วิธีการด าเนินการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวจ านวน 12 คนและ
สมาชิกในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 10 คน 

2. ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จากผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนละนาม 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวและสมาชิกในกลุ่ม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล  

คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวจ านวน 12 คน และสมาชิกผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 10 คน ที่
คณะผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง โดยมีการจดบันทึกภาคสนาม (Field Note) บันทึกเสียง และถ่ายภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  

คณะผู้วิจัยจะจัดท าบันทึกภาคสนาม (Field Note) จากการสัมภาษณ์และการสังเกต พร้อมทั้งจัดท ารายละเอียดจากการเก็บ
ข้อมูล (Transcripts) และใช้วิธีการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)และตรวจสอบความถูกต้องและสอดคล้อง
ของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการเชิญให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการท างานวิจัยเชิงคุณภาพอย่างน้อย 2 ท่านได้พิจารณาใจความส าคัญ 
และผลการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
ชุมชนบ้านดอนละนาม หมู่ที่ 11 ต าบลละหาน อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ มีประชากรทั้งหมด 372 คน โดยแบ่งเป็นชาย 173 

คน และหญิง 199 คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 121 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพเกษตรกรรมและอาชีพ
ประมง  มีการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน เพื่อผลิตสินค้าส าหรับใช้เองในครัวเรือน และจ าหน่ายในชุมชนเป็นการเพิ่มรายได้และลด
รายจ่ายให้กับครอบครัวโดยประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ 1.กลุ่มผลิตน้ าดื่ม 2.กลุ่มแปรรูปปลา 3.กองทุนหมู่บ้าน 
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ผลิตภัณฑ์ของฝากที่น่าสนใจ ได้แก่ ทอดมันปลากราย ปลาส้ม ปลาส้มฟัก(แหนมปลา)  แหนมเห็ด ข้าวเกรียบเห็ด ข้าวกล้อง 
และเสื่อกกฯลฯ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดอนละนาม อ าเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ พบว่า 

1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนบ้านดอนละนาม มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความโดดเด่น คือ บึงละหานเป็นแหล่ง
น้ าธรรมชาติมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 4 ของประเทศ  มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ พื้นที่ส่วนหนึ่งจะ
หนาแน่นด้วยบัวแดง หรือ บัวหลวง โดยช่วงฤดูกาลของการชมทุ่งบัวแดง คือ เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน (เวลา 06.30 น.- 07.00 น.) 
นอกจากนี้บึงละหานยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา สัตว์น้ าจืด และมีนกนานาชนิดอาศัยอยู่จ านวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสธรรมชาติ
ได้โดยการนั่งเรือชมธรรมชาติบริเวณรอบๆ บึงละหาน 

 

  
ภาพที่ 1 บึงละหาน 

 

ด้านวัฒนธรรม ชุมชนบ้านดอนละนามมีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีสาน สืบต่อกัน
มาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน คือฮีตสิบสองคลองสิบสี่หรือประเพณีการท าบุญ 12 เดือน ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ฮีตสิบสองคลองสิบสี่หรือประเพณีการท าบุญ 12 เดือน 
เดือน กิจกรรม 

มกราคม บุญคุณข้าว หมายถึง การท าบุญหลังการตีข้าว หรือการนวดข้าวในลานข้าว 
กุมภาพันธ์ บุญข้าวจี่ หรือ บุญเดือนสาม หมายถึง การท าบุญให้มีให้ทานข้าวจี่   
มีนาคม บุญผะเหวด หรือ บุญเดือนสี่ หมายถึง การท าบุญที่มีการเทศมหาชาติ   
เมษายน บุญสรงน้ า หรือ บุญเดือนห้า มีการสรงน้ าพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ และผู้เฒ่าผู้แก่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตรุษสงกรานต์ โดยจัดขึ้นในวันที่ 

13 เมษายน ของทุกปี 
พฤษภาคม บุญบั้งไฟ หรือ บุญเดือนหก หมายถึงการท าบุญในเดือนหก เพื่อบูชาและร าลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
มิถุนายน บุญช าฮะ หมายถึง การท าบุญเพื่อช าระสิ่งสกปรกโสโครกให้สะอาด ปราศจากมลทิน 
กรกฎาคม บุญวัคสา หรือบุญเดือนแปด(บุญเข้าพรรษา) หมายถึง การท าบุญวันเข้าพรรษา ซ่ึงตรงกับวันแรมหนึ่งค่ าเดือนแปดของทุกปี 
สิงหาคม บุญห่อข้าวประดับดิน หรือบุญเดือนเก้า หมายถึง การห่อข้าวปลาอาหารและของขบเค้ียวกินเป็นห่อๆ แล้วเอาไปถวายทาน   
กันยายน บุญข้าวสาก หรือ บุญเดือนสิบ หมายถึง การเขียนชื่อใส่สลากให้พระภิกษุและสามเณรจับและเขียนชื่อใส่ภาชนะข้าวถวายตามสลากนั้น 

มีการท าบุญ รักษาศีล ฟังธรรม   
ตุลาคม บุญออกวัคสา หรือ บุญออกพรรษา หมายถึง การท าบุญในเทศกาลออกพรรษาหลังจากภิกษุอยู่จ าพรรษาครบสามเดือน ซ่ึงตรงกับเดือน

สิบเอ็ดของทุกปี 
พฤศจิกายน บุญกฐิน หรือ บุญเดือนสิบสอง หมายถึง การถวายผ้ากฐินภายในก าหนดหนึ่งเดือน ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ าเดือนสิบเอ็ด ถึงวันเพ็ญเดือนสิบ

สอง จัดเป็นกิจกรรมทุกปี มีกิจกรรมคือการลอยกระทง 
ธันวาคม บุญเข้ากรรม หมายถึง การอยู่ปริวาสกรรมของพระสงฆ์และการบวชพราหมณ์ ถือศีลของประชาชนจัดในเดือนอ้าย 
 

2. ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนบ้านดอนละนาม มีการจัดการชุมชนมีอย่างมีระบบ โดยสมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจกันและรู้สึก
เป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการพัฒนา สมาชิกในชุมชนมีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เป็นอย่างดี เช่น การให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเส้นทางที่ใช้สัญจรสู่แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะดวกและปลอดภัย การร่วมกันท าความ
สะอาดและก าจัดขยะ บริเวณพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนบ้านดอนละนาม สมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ด้านการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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นอกจากนีม้ีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนในชุมชน ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงานท่องเที่ยวและ
กีฬา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหอการค้าจังหวัด  

3. ด้านการจัดการ ชุมชนบ้านดอนละนามได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวจ านวน 12 คน 
โดยมีนางสุบรรณ อาจกล้า (ประธานกลุ่ม) และสมาชิกในกลุ่มทั้งสิ้น 32 คน มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดกฎ-กติกาในการจดัการสิ่งแวดล้อม วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว มีกระบวนการหรือกลไกในการท างานเพื่อจัดการการท่องเที่ยวให้
สามารถเช่ือมโยงการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชนโดยรวมได้ มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือสิ่งของที่น ามาจัดให้นักท่องเที่ยว
ได้รับชม ชุมชนมีกองทุนที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน มีการกระจายและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม มีผู้น าชมชุมชนแก่
นักท่องเที่ยว  

สิ่งอ านวยความสะดวก  ได้แก่ ชุมชนมีการเตรียมสถานที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ โดยดูแลความสะอาดใน
บ้านและบริเวณบ้าน ไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องสุขาและห้องอาบน้ า การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ความสะอาดของเครื่องนอน และการ
ปฏิบัติตนเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น จุดรับรองนักท่องเที่ยว 

 

 

 
ภาพที่ 2 โฮมสเตย์ขจรวงค์ 

 

การประชาสัมพันธ์  ได้แก่ ผ่านช่องทางเวปไซต์ Facebook, Twitter, Instragram  และมีป้ายบอกทางเข้าถึงชุมชนที่
ชัดเจน 

 

  
ภาพที่ 3 ป้ายบอกทาง 
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4. ด้านการเรียนรู้ ชุมชนดอนละนาม มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจในชุมชนได้มีระบบ
จัดการให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ยว มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน มีศูนย์เรียนรู้ของชุมชน
เปิดโอกาสใหน้ักท่องเที่ยวหรือผู้ทีม่ีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน โดยศูนย์เรียนรู้มีความเช่ือมโยงเส้นทางการเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้าน
การประมง  ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางและการแปรรูปเห็ดฟาง  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบ 
แหล่งเรียนรู้การแปรรูปปลา และแหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก สอดคล้องกับ Shaw and Williams (2004) ได้กล่าวไว้ โดยกลุ่มการท่องเที่ยว
ชุมชนบ้านโคกไครมีการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน 11 เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดพังงาเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล และพัชรินทร์ เสริมการดี (2556) ที่ว่าการ
เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลายแหล่งเป็นแนวทางในการจูงใจนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการให้ความส าคัญกับกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ี
สามารถสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างแท้จริง กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกไครยังให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากกว่า
รายได้ที่จะได้รับดังเห็นได้จากการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในแต่ละทริปไม่ให้มากเกินจ านวนที่จะสามารถรองรับได้ 

 

 
 

ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง 
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ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชมุชนเกษตรเมืองสี่มุม 

  
แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางและการแปรรูปเห็ดฟาง 

  
แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบ 

  
แหล่งเรียนรู้การแปรรูปปลา 

 

 
แหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก 
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ภาพที่ 4 แหล่งการเรียนรูข้องชุมชนบ้านดอนละนาม 

 

4. สรุป 
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความโดดเด่น คือ บึงละหาน และมีวัฒนธรรมฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 2) ด้านองค์กรชุมชน มีการจัดการชุมชนมีอย่าง
มีระบบ โดยสมาชิกในชุมชนมีความเข้าใจกันและรู้สึกเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 3) 
ด้านการจัดการ มีแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวขับเคลื่อนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) ด้านการเรียนรู้  
ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง , ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรเมืองสี่มุม, แหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางและการ
แปรรูปเห็ดฟาง,  แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกบ ,แหล่งเรียนรู้การแปรรูปปลา และแหล่งเรียนรู้การทอเสื่อกก 
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ศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
The Study of Problems Related to Document Operations 

of Surindra Rajabhat University’s Personnel 

อรวรรณ  มิถุนดี และธิดารัตน์  บุญแปลง 
Orawan Mitoondee  and Tidarach Bunplang    

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2) เพื่อ

น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้วยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารบรรณโดยตรงและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณ คณะ ส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อยประชุม Focus Group ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการจัดท าหนังสือราชการผู้ปฏิบัติงานยังมีทักษะที่ไม่เพียงพอในการจัดท าหนังสือราชการ ด้านการรับและการ
ส่งหนังสือราชการพบว่าเอกสารแนบในหนังสือไม่ครบถ้วนและกรณีหนังสือด่วนไม่ส่งที่ส านักงานโดยตรง การน าเสนอหนังสือหลายขั้นตอน 
การสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรกรณีส่งหนังสือเวียน ด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ ไม่ได้มีการจัดท าบัญชีส่งเก็บหนังสือ
ราชการ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบการให้ยืมเอกสารไปใช้ และขาดแคลนเครื่องสแกนเนอร์ด้านการท าลายหนังสือราชการไม่มีความรู้ที่
เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการท าลายหนังสือราชการ และมีภาระงานมาก แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พบว่าควรมีการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุม และควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงานที่
เกี่ยวข้อง และควรมีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้อย่างเต็ม
รูปแบบ และมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการใช้งานระบบดังกล่าวให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในกรณีหน่วยงานที่ยัง
ขาดแคลนเครื่องแสกนให้ด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติจัดซื้อ 
ค าส าคัญ:  งานสารบรรณ  ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ  แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ  
 

Abstract 
The objectives of this qualitative research were: 1) to study problems related to document operations of 

Surindra Rajabhat University’s personnel; and 2) to provide solutions to the problems of document operations. The 
sample group of this study was selected purposively including personnel responsible for document operations directly 
and personnel work on document operation. There were 22 participants from 11 faculties and offices participated in 
this study (2 participants from each faculty and office). Data were collected through interview and focused-group 
discussion. The study found that the problems related to document operations of Surindra Rajabhat University’s 
personnel in 4 issues are as followings. First, a preparation of official correspondences, personnel still do not have 
enough skills to prepare an official correspondence. Second, receiving and sending an official correspondence, the 
study shows that attachment is incomplete, urgent official correspondences do not deliver directly to the office, a 
presentation of official correspondence has many steps, and wasting times and resources in a case of circular 
correspondence. Third, official correspondence storage and borrowing, there is no an account for official 
correspondence storage, lack of knowledge on document lending system, and lack of scanner. Fourth, official 
correspondence destruction, there is not enough knowledge about government regulations to destroy official 
correspondences and a lot of work load. According to the guidelines for solving the problem related to document 
operations, it is suggested that there should be a training on the regulations of the Prime Minister's Office on 
document operations. Further, personnel should have a work plan to keep up with the deadlines and work with 
caution and should be diligent in studying or attending training courses that are related to work. In addition, the 
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educational management information system of Surindra Rajabhat University (MIS SRRU) should be fully implemented 
and universities should provide training on the use of the said system to personnel in order to have more knowledge 
and understanding. Finally, in the case that the department still has a scanner lacking, it is suggested to prepare a plan 
to request approval from the university to buy a scanner. 
Keywords:  documentation, document operation problems, guidelines for solving document operation problems  
 

1. บทน า 
งานสารบรรณ เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ

ท าลาย” ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้ง
ปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิดอ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จ า ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปย่อเรื่อง 
เสนอ สั่งการ ตอบ ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ผู้ที่ท างานสารบรรณได้ดีจ าเป็นต้องรู้งานธุรการด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบ และประสานงาน
รู้จักความควรหรือไม่ควร มีความคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี (ณัฐกมล จันทร์เอ้ย, 2553) 
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน เพราะการด าเนินงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กน้อยหรืองานใหญ่ ต้องด าเนินงานด้วยระบบ
เอกสารทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสารบรรณประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณจึงควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เป็น
อย่างดี 2) มีความรู้ด้านธุรการและปฏิบัติงานได้ดี 3) มีความรู้ในระบบงานที่ตนเองปฏิบัติ และระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 4) มี
ความรู้ด้านภาษาเป็นอย่างดี 5) สามารถพิมพ์งานทั้งจากเครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 6) มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
ขยันหมั่นเพียร ส่วนปัญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ โดยทั่วไปการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานแต่ละแห่งย่อมเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป คือ 1) ปฏิบัติไม่ชอบด้วยระเบียบบริหารราชการ 2) ขาดคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ 3) ใช้รูปแบบหนังสือ
ต่างๆ ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 4) ใช้ส าเนาหนังสือราชการไม่เหมาะสม 5) ผู้ปฏิบัติไม่ให้ความส าคัญในเรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณ  (เอมอร 
ภูมิศักดิ์, 2558) 

จากความส าคัญที่กล่าวมานี้ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเลือกศึกษางานวิจัยเรื่องศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 2) เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1.1 ขอบข่ายของงานสารบรรณ 

สารบรรณหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักา การยืม จนถึงการท าลาย 
ซึ่งเป็นการก าหนดขั้นตอน และขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวกับข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอการทังปวง จะ
เริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามท าลาย ทั้งนี้ ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงานและค่าใช้จ่าย (จ านงค์ หอมแย้มและคณะ, 2548) 

ขอบข่ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ได้แก่ หมวดที่ 1 
ชนิดของหนังสือ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2) หนังสือที่ส่วน
ราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ ท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 3) หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึง ส่วนราชการ 4) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 5) เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 6)  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ มี 6 ชนิด คือ 1) 
หนังสือภายนอก 2)  หนังสือภายใน 3) หนังสือประทับตรา 4) หนังสือสั่งการ 5) หนังสือประชาสัมพันธ์ 6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับ
ไว้เป็นหลักฐานในราชการ หมวดที่ 2 การรับและส่งหนังสือ ได้แก่ และหมวด 3 การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือ (จ านงค์ หอมแย้ม และ
คณะ, 2548) 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ 

เมื่อกล่าวถึงปัญหาในการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ พบว่าปัญหาการเขียน ได้แก่ ปัญหาด้านผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ตรวจร่าง ผู้บังคับบัญชาบางคนไม่เคยผ่านการอบรมการเขียนหนังสือราชการหรือหนังสือโต้ตอบมาก่อน เพียงแต่มีประสบการณ์มาก บาง
คนแก้ไขงานได้ แต่อธิบายหลักการเขียนไม่ได้ บางคนก็มีท่วงท่าหรือสไตล์ (styke) ของตนเอง ผู้ใดร่างมาให้แม้จะสื่อความชัดเจนก็อาจไม่
เป็นที่พอใจ เพราะไม่ตรงกับสไตล์ของผู้บังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น บาคนชอบให้เขียนยาวๆ อธิบายละเอียด แต่บางคนชอบแบบสั้นกระชับ 
บางคนชอบให้ลงท้ายในหนังสือขออนุมัติว่า จะขอบคุณยิ่ง บางคนไม่ชอบและหลักว่า หนังสือภายในและบันทึกไม่ต้องมีค าขอบคุณ บางคน
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ชอบค าว่าใคร่ จัก เพราะเข้าใจว่าเป็นค าสุภาพ บางคนแก้งานหลายครั้ง ท าให้งานล่าช้าที่ผู้ตรวจหรือผู้ลงนามนั่นเอง แต่บางคนก็ไม่ตรวจ
แก้เลย บางคนลงนามโดยไม่อ่านแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีหนังสือที่ผิดพลาดออกไปสู่ผู้รับอยู่ไม่น้อย ปัญหาด้านผู้ร่าง ผู้ร่างเป้นผู้ที่มีทั้งความ
สบายและความล าบาก สบายในแง่ที่มีผู้ตรวจแก้ให้ และไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดอีกเมื่อลงนามแล้ว แต่ล าบากในแง่ที่อาจถูกต าหนิ ทั้งไม่ถูก
เรื่อง หรือไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา ผู้ร่างมักไม่พอใจเมื่อถูกแก้หลายครั้ง และอาจกล่าวว่า แก้อย่างไรก็ไม่ถูกใจ ท าไมไม่เขียนเสียเอง ฯลฯ 
บางครั้งอาจปรากฏว่าแก้ไปแก้มากลับไปเหมือนร่างครั้งแรก หรือแก้ไขในสิ่งที่ตนเองแก้เอง และปัญหาด้านผู้พิมพ์ ปัญหาด้านการพิมพ์
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้กล่าวบ้างแล้วในบทต้นๆ ส่วนใหญ่ผู้ตรวจมักไม่เข้มงวดกับรูปแบบการพิมพ์มากนัก อาจเป็นเพราะไม่รู้หรือไม่เห็น
ความส าคัญ จึงเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์ท่ีต้องต้องจัดรูปแบบให้ถูกต้อง (จ านงค์ หอมแย้มและคณะ, 2548)       

 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Samoling) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสาร
บรรณโดยตรงประจ าคณะ ส านัก และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จากคณะ ส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ จ านวน 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส านักงาน
อธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โค รงการ
บัณฑิตศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งมีประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์   4 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดท าหนังสือราชการ 2)  การรับและการส่ง
หนังสือราชการ 3) การเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ 4) การท าลายหนังสือราชการ 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.  การศึกษาจากข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.  สร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีประเด็นที่ใช้ในการสัมภาษณ์เ ชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านการจัดท าหนังสือราชการ ด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ ด้านการเก็บ
รักษาและการยืมหนังสือราชการ ด้านการท าลายหนังสือราชการ 
 3.  น าแบบสอบถามเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัย และน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่า IOC ที่ค านวณได้มีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยจัดท าหนังสือขออนุญาตเข้าสัมภาษณ์ ซึ่งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนั้น ใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลา
ที่เข้าท าการสัมภาษณ์ว่าผู้ให้ข้อมูลมีความสะดวกในการให้ข้อมูลมากน้อยเพียงใด โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือน
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2562 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึก เอกสารที่เกี่ยวข้อง มาท าการสรุปปัญหาเกี่ยวกับปัญหาการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
การหาคุณภาพของข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เนื่องจากความน่าเชื่อถือของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ขึ้นอยู่กับตัวผู้วิจัย จึงใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคหรือวิธีการแบบสามเส้า โดยการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ต่างกัน คือ แหล่ง
เวลา แหล่งสถานที่ แหล่งบุคคล ซึ่งเป็นการยืนยันความเช่ือถือได้ของข้อมูลก่อนการรายงานการวิจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบข้อมูล โดยการควบคุมคุณภาพของการบันทึกข้อมูล โดยการจดบันทึกอย่างละเอียด และทันทีท่ีมีการสัมภาษณ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ น ามาวิเคราะห์เนื้อหา โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นประเด็นเกี่ยวกับปัญหา
การปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดท าหนังสือราชการ ด้านการรับและการส่ง
หนังสือราชการ ด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ ด้านการท าลายหนังสือราชการจากนั้นจึงสร้างข้อสรุปจากการวิจัย 
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ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มย่อยประชุม Focus Group 
ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม Focus Group ได้ท าการคัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) 
ผู้เช่ียวชาญการปฏิบัติงานสารบรรณ 1 คน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณโดยตรง จากคณะ ส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จ านวน 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม โครงการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 คน 
วิธีด าเนินการสนทนากลุ่มย่อยประชุม Focus Group 

1. เตรียมก าหนดประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  

2. ท าหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมวิพากษ์สนทนากลุ่ม เพื่อขอความยินยอมสมัครใจเข้าร่วมในการสนทนา โดยหนังสือเชิญจะช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม จุดมุ่งหมายที่เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและความคาดหมายที่จะได้รับจากผู้เข้าร่วม  

3.การเก็บข้อมูล ในระหว่างการจัดการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย คณะผู้วิจัย นอกจากนี้มีเครื่องมือประกอบการเก็บข้อมูล เช่น 
เครื่องบันทึกเสียง สมุด เครื่องเขียน กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น ทั้งนี้คณะผู้วิจัยท าหน้าที่ด าเนินการสนทนาด้วยตนเอง (Moderator) และจด
บันทึกข้อมูล บันทึกเสียงการสนทนากลุ่ม เมื่อท าการสนทนากลุ่มเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยจะท าการถอดเทปแบบค าต่อค า ประกอบกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศของการสนทนา ที่ได้จากการสังเกต 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการวิพากษ์สนทนากลุ่ม เพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล  

ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบงานสารบรรณ
โดยตรง และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ จากคณะ ส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 11 หน่วยงาน 
หน่วยงานละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน ได้แก่ 1)คณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน 2)คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ต าแหน่งต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน 3)คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประกอบด้วยต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน และต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จ านวน 1 คน 4) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน 5) คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน และต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 คน 6) คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วย
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป จ านวน 1 คน และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน 7) ส านักงานอธิการบดี ประกอบด้วย 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน 8) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ประกอบด้วยต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 คน 9) ส านักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 คน และต าแหน่งบรรณารักษ์ จ านวน 1 คน 10) ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ต าแหน่ง
หัวหน้าส านักงาน จ านวน 1 คน และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน 11) โครงการบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วยต าแหน่งหัวหน้า
ส านักงาน จ านวน 1 คน และต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน 

 

3.2 ผลการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ตารางท่ี 1  ปัญหาด้านการจัดท าหนังสือราชการ 

ข้อความ ความถี่ (f) 
1. ปัญหาในการก าหนดโครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ ทักษะในการใช้ข้อความ การพิมพ์ตก การสะกดตัวการันต์ ตัวย่อ หรือการใช้ภาษา
เขียนทางราชการอย่างมีหลักเกณฑ์  

22 

2. ไม่มีทักษะในการจัดท าหนังสือราชการชนิดอื่น ส่วนใหญ่แล้วหนังสือที่ท าเป็นประจ าคือ หนังสือราชการภายในและหนังสือราชการ
ภายนอก ในส่วนหนังสือชนิดอื่น เช่น หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็น
หลักฐานในราชการ ยังไม่ค่อยมีทักษะในการจัดท าเท่าที่ควร 

22 

3. ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดท าหนังสือราชการกระชั้นชิด 10 
4. ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างจึงท าให้บางครั้งไม่มีเวลาที่จะจัดท าหนังสือราชการให้รวดเร็วเท่าที่ควร 7 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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จากตารางที่ 1 พบว่า 1) ปัญหาในการก าหนดโครงสร้าง เนื้อหาในการเขียนหนังสือราชการ ทักษะในการใช้ข้อความ การพิมพ์ตก 
การสะกดตัวการันต์ ตัวย่อ หรือการใช้ภาษาเขียนทางราชการอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมต่อการจัดท าหนังสือราชการ 
และอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่เป็นไปตามรูปแบบของทางราชการก าหนด เนื่องจากไม่ค่อยได้น ามาใช้จริงหรือใช้บ่อยท าให้บางครั้งเขียนผิด 
(ความถี ่= 22)  2) ไม่มีทักษะในการจัดท าหนังสือราชการชนิดอื่น ส่วนใหญ่แล้วหนังสือที่ท าเป็นประจ าคือ หนังสือราชการภายในและหนังสือ
ราชการภายนอก ในส่วนหนังสือชนิดอื่น เช่น หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้
เป็นหลักฐานในราชการ ยังไม่ค่อยมีทักษะในการจัดท าเท่าที่ควร (ความถี่= 22) 3) ปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดท าหนังสือราชการกระช้ัน
ชิด เนื่องจากการได้รับข้อมูลสั่งการให้จัดท าหนังสือราชการล่าช้าหรือต้องจัดท าเร่งด่วน ซึ่งเป็นผลมาจากน าเสนอหนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้ออกหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน ก่อนที่จะไปถึงคณบดีเพื่อสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติงานให้ออกหนังสือราชการ ท าให้
เสียเวลามากขึ้น กว่าจะถึงขั้นตอนการด าเนินการจัดท าหนังสือราชการฉบับจริงส่งผลให้มีความล่าช้า และอาจไม่ทันการ (ความถี่= 10) 4) 
ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างจึงท าให้บางครั้งไม่มีเวลาที่จะจัดท าหนังสือราชการให้รวดเร็วเท่าที่ควร (ความถี=่ 7) 
 

ตารางท่ี 2  ปัญหาด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ 
ข้อความ ความถี่ (f) 

1. หนังสือบางฉบับตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารที่ส่งมาด้วยหรือแนบมาไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ต้องประสานสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของ
เร่ืองอีกครั้ง ซ่ึงอาจส่งผลให้การเสนอหนังสือมีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอเอกสารแนบหนังสือให้มีความสมบูรณ์ 

10 

2. การส่งหนังสือกรณีเป็นหนังสือที่สั่งการให้บุคคลหลายฝ่าย ก็จะใช้วิธีการส าเนาหนังสือน าส่งทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม ส่งผลให้เกิดการ
สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร 

8 

3. การน าเสนอหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน กว่าจะได้น าจ่ายให้ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการส่งผลให้การปฏิบัติล่าช้า หรือ
กระชั้นชิด ซ่ึงอาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่ทันการ 

7 

4. หนังสือเร่งด่วนบางเร่ืองเจ้าหน้าที่ที่ส่งหนังสือไม่ส่งที่ส านักงานแต่จะเป็นการส่งผ่านล็อคเกอร์ในห้องธุรการกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ 

6 

  

จากตารางที่ 2  พบว่า 1) พบว่าหนังสือบางฉบับตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารที่ส่งมาด้วยหรือแนบมาไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ต้อง
ประสานสอบถามไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องอีกครั้ง ซึ่งอาจส่งผลให้การเสนอหนังสือมีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอเอกสารแนบหนังสือให้มี
ความสมบูรณ์ (ความถี่= 10)  2) ปัญหาด้านการส่งหนังสือกรณีเป็นหนังสือที่สั่งการให้บุคคลหลายฝ่าย ก็จะใช้วิธีการส าเนาหนังสือน าส่งทุก
คนท่ีเกี่ยวข้องเช่นเดิม ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร    เนื่องจากว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการน าระบบจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และยังไม่มีความข านาญในการใช้
งานระบบที่เพียงพอ (ความถี=่ 8) 3) การน าเสนอหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน กว่าจะได้น าจ่ายให้ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการ
ส่งผลให้การปฏิบัติล่าช้า หรือกระช้ันชิด ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่ทันการ (ความถี่= 7) 4) หนังสือเร่งด่วนบางเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ส่ง
หนังสือไม่ส่งที่ส านักงานแต่จะเป็นการส่งผ่านล็อคเกอร์ในห้องธุรการกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ความถี=่ 6) 

 

ตารางท่ี 3  ปัญหาด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ 
ข้อความ ความถี่ (f) 

1. จัดเก็บหนังสือราชการไว้ในแฟ้ม หรือแยกหนังสือไว้เป็นปีจัดเก็บในกลอ่งใส่เอกสาร โดยไม่ได้มีการจัดท าบัญช ีท าใหย้ากแก่การค้นหา 20 
2. ไม่มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับระบบการให้ยืมเอกสารไปใช้ที่เพียงพอ 19 
3. ขาดแคลนเครื่องแสกนเนอร์ โดยปัจจุบันเป็นการแสกนผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร ซ่ึงจะมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน 8 
  

จากตารางที่ 3 พบว่า 1) ด าเนินการจัดเก็บหนังสือราชการไว้ในแฟ้ม หรือแยกหนังสือไว้เป็นปี จัดเก็บในกล่องใส่เอกสาร โดย
ไม่ได้มีการจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามระเบียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ท าให้ยากแก่การค้นหา (ความถี่= 6) 2) ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการให้ยืมเอกสารไปใช้ที่เพียงพอ 3) ขาดแคลน
เครื่องแสกนเนอร์ โดยปัจจุบันเป็นการแสกนผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน 
 

ตารางท่ี 4 ปัญหาด้านการท าลายหนังสือราชการ  
ข้อความ ความถี่ (f) 

1. ไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการท าลายหนังสือราชการ 18 
2. มีภาระงานประจ ามาก ไม่มีเวลาตรวจสอบ คัดแยกหนังสือที่จะท าลาย 15 
  

จากตารางที่ 4 พบว่า 1) ไม่มีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการท าลายหนังสือราชการ (ความถี่= 18) 2) เจ้าหน้าที่มีภาระ
งานประจ ามาก ไม่มีเวลาตรวจสอบ คัดแยกหนังสือที่จะท าลาย (ความถี=่ 15) 
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3.3  ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
จากการที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการสนทนากลุ่มย่อยประชุม Focus Group เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสาร

บรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีก าหนดจัดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน อาคาร 
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และได้ท าการคัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย 1) ผู้เช่ียวชาญการปฏิบัติงานสาร
บรรณ 1 คน ได้แก่ หัวหน้าส านักงานงานบริหารทั่วไปและงานประชุม สังกัดส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานสารบรรณโดยตรง  จากคณะ ส านัก ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ านวน 11 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน ได้แก่ คณะ ครุ
ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร ส านักงานอธิการบดี    ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม โครงการบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 คน  ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 

3.3.1  ด้านการจัดท าหนังสือราชการ 
1) เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกหน่วยงาน และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความช านาญมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้องตามหลักระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 เพื่อก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว  

2) เสนอแนะให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความ
รัดกุม และควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือราชการ เพื่อก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 

3.3.2 ด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ 
1) เสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานรับหนังสือเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบการรับหนังสือราชการว่ามีสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือ

ครบถ้วนหรือไม่ และเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานส่งหนังสือควรเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะน าส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่า
เอกสารและสิ่งที่ส่งมาด้วยมีความครบถ้วนหรือไม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว 

2) เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานควรมีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS 
SRRU) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อส่งผลให้เกิดการประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้น และมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการใช้งาน
ระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) ให้แก่บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้น 

3) เสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานควรมีการจัดล าดับความส าคัญของการเสนอหนังสือ หากกรณีเป็นหนังสือเร่งด่วนควรมีการลด
ขั้นตอนการเสนอหนังสือโดยการรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้ทันต่อการด าเนินงานสั่งการ และเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่ที่ส่ง
หนังสือหากเป็นหนังสือเร่งด่วนควรส่งที่ส านักงานโดยตรง ไม่ควรส่งผ่านล็อคเกอร์คณะ ส านัก ในห้องธุรการกลาง ส านักงานอธิการบดี 

3.3.3  ด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ 
1) เสนอแนะว่าควรมีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้

ในการแสกนหนังสือและจัดเก็บอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาหนังสือย้อนหลัง และให้ด าเนินการควบคู่กับการจัดเก็บตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แต่มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้ หรือผู้ปฏิบัติควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามระเบียบระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมหนังสือราชการ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2) เสนอแนะให้หน่วยงานที่ยังขาดแคลนเครื่องแสกนเนอร์ให้ด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติจัดซื้อเครื่อง  แสกนต่อมหาวิทยาลัย 
3.3.4 ด้านการท าลายหนังสือราชการ 
1) เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการตามระเบียบระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และผู้ปฏิบัติควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานที่
เกี่ยวข้องกับการการท าลายหนังสือราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท าลายหนังสือราชการ สามารถด าเนินการได้
อย่างถูกต้องตามระเบียบ 

2) เสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติควรมีการจัดท าแผนเกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการ เพื่อเป็นการตรวจสอบหนังสือราชการที่ถึง
ก าหนดเวลาที่สามารถด าเนินการท าลายตามระเบียบได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในด้านการปฏิบัติตาม
ระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง รวมถึงภาพลักษณ์องค์กรที่สะอาดเป็นระเบียบ และมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น 
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4. สรุป 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ผู้วิจัยอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
4.1  ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ปัญหาด้านการจัดท าหนังสือราชการ พบว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนยึดถือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการจัดท าหนังสือราชการในลักษณะเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใน
ระเบียบและแบบฟอร์มการจัดท าหนังสือราชการที่ก าหนดไว้เหมือนกัน ทั้งนี้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดท าหนังสือราชการ พบว่ามี
ปัญหาในการก าหนดโครงสร้าง เนื้อหาในการเขียนหนังสือราชการ ทักษะในการใช้ข้อความ การพิมพ์ตก การสะกดตัวการันต์ ตัวย่อ หรือการ
ใช้ภาษาเขียนทางราชการอย่างมีหลักเกณฑ์ เช่น กะทัดรัด ชัดเจน เหมาะสมต่อการจัดท าหนังสือราชการ และอยู่บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่
เป็นไปตามรูปแบบของทางราชการก าหนด เนื่องจากไม่ค่อยได้น ามาใช้จริงหรือใช้บ่อยท าให้บางครั้งเขียนผิด และไม่มีทักษะในการจัดท า
หนังสือราชการชนิดอื่น ส่วนใหญ่แล้วหนังสือที่ท าเป็นประจ าคือ หนังสือราชการภายในและหนังสือราชการภายนอก สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาในการปฏิบัติสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานที่ยังขาดความรู้
เรื่องระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และแนวปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุดยังไม่ชัดเจน วิธีการท างาน 
ผู้บังคับบัญชา สถานที่ วัสดุและอุปกรณ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอัมพร  พุ่มทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางานสาร
บรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าการจัดท าหนังสือราชการ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณ คอมพิวเตอร์ไม่พอ และปัญหาด้านระยะเวลาในการจัดท าหนังสือราชการกระชั้นชิด 
เนื่องจากการได้รับข้อมูลสั่งการให้จัดท าหนังสือราชการล่าช้าหรือต้องจัดท าเร่งด่วน เนื่องจากว่าบางหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ได้ก าหนดให้มีบุคลากรท าหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณเป็นผู้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าหนังสือราชการเพียงผู้เดียว ประกอบกับผู้ปฏิบัติงาน
ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่างจึงท าให้บางครั้งไม่มีเวลาที่จะจัดท าหนังสือราชการให้รวดเร็วเท่าที่ควร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ                   
ชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่ าปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณรับผิดชอบงานหลายอย่างอาจจะเนื่องมาจากทางส านักหอสมุดขาดบุคลากรที่จะมาปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ
โดยเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องใช้บุคลากรเดิมที่มีอยู่ในแต่ละหน่วย/งานมาช่วยปฏิบัติงานแทน จึงท าให้เพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติเดิมอีกด้วย จึง
มีความเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบงานหลายอย่าง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเจือจันทร์  ค าวีระ (2546)  ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องสภาพ
ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาการร่างหนังสือโต้ตอบ
ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น อาจจะเนื่องจากว่า ในหน่วยงานได้ก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณเป็นผู้ท า
หน้าที่ร่างหนังสือราชการแต่เพียงผู้เดียว มิได้มอบหมายให้บุคคลอื่นท าหน้าที่แทน เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบร่างหนังสือราชการไม่มาปฏิบัติ
ราชการจึงไม่มีผู้อื่นท าแทนได้ 

ปัญหาด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ พบว่าหนังสือบางฉบับตรวจสอบแล้วไม่พบเอกสารที่ส่งมาด้วยหรือแนบมาไม่
ครบถ้วน ประกอบกับหนังสือเร่งด่วนบางเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ส่งหนังสือไม่ส่งที่ส านักงานแต่จะเป็นการส่งผ่านล็อคเกอร์ในห้องธุรการกลางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งอาจส่งผลให้การเสนอหนังสือมีความล่าช้าเนื่องจากต้องรอเอกสารแนบหนังสือให้มีความสมบูรณ์ อีกทั้งการ
น าเสนอหนังสือราชการต้องผ่านผู้รับผิดชอบหลายขั้นตอน กว่าจะได้น าจ่ายให้ผู้ปฏิบัติได้ด าเนินการส่งผลให้การปฏิบัติล่าช้า หรือกระช้ันชิด 
ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงานไม่ทันการ ทั้งนีเ้นื่องจากว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ และยังไม่มีความข านาญในการใช้งานระบบที่เพียงพอ ในปัจจุบันการ
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือหน่วยงานส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้มีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้ควบคู่กับการบันทึกลงสมุดเพื่อเป็นหลักฐานเช่นเดิม ในกรณีการส่งหนังสือที่สั่งการให้
บุคคลหลายฝ่าย ก็จะใช้วิธีการส าเนาหนังสือน าส่งทุกคนที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม ส่งผลให้เกิดการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า
ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ พบว่า การรับ-ส่งหนังสือ
ระหว่างห้องสมุดคณะกับส านักหอสมุดมีความล่าช้า ส่งหนังสือผิดห้องสมุดคณะ ไม่มีการบันทึกการรับ-ส่งหนังสือราชการ บางครั้งการแจ้ง
เรื่องการเวียนหนังสือล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ส่งหนังสือราชการไม่ส่งที่ส านักงาน การวิเคราะห์ (เกษียน) หนังสือราชการของสาร
บรรณกลาง ควรมีความถูกต้องแม่นย า โดยศึกษาข้อความ กิจกรรมที่หนังสือแจ้งให้ด าเนินการ ไม่ใช่ดูเฉพาะช่ือหน่วยงานที่ส่งเอกสารมาให้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร พุ่มทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าการรับหนังสือราชการ ไม่ล าดับความส าคัญเร่งด่วนหนังสือ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ              
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สมพร  สุกใส (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนรัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่าสาเหตุส าคัญของปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนภาครัฐเกิดจาก
เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ ส่ง เก็บรักษา ยืมและการท าลายหนังสือราชการช้า ขาดประสิทธิภาพ ขาด
ความรวดเร็ว และผู้ปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ ส่ง เก็บรักษา ยืมและการท าลายราชการ ขาดความรู้ความเข้าใจ 

ปัญหาด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ พบว่าไม่ได้มีการจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามระเบียบระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ท าให้ยากแก่การค้นหา เป็นเพียงการจัดเก็บหนังสือ
ราชการไว้ในแฟ้ม หรือกล่องใส่เอกสาร แยกหนังสือไว้เป็นปี และไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการให้ยืมเอกสารไปใช้ที่เพียงพอ แต่ใน
ปัจจุบันได้มีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้ในการเก็บหนังสือ
ราชการ ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสกน (Scan) หนังสือจัดเก็บในระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ (MIS SRRU) และด าเนินการจัดเก็บควบคู่กับการจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสาร แต่บางหน่วยงานยังขาดแคลนเครื่องแสกนเนอร์ โดย
ปัจจุบันเป็นการแสกนผ่านเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะมีความยุ่งยากหลายขั้นตอน สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ พบว่าไม่มีสถานที่จัดเก็บ จัดเก็บโดยไม่จ าแนกหนังสือท า
ให้ยากแก่การค้นหา การจัดเก็บหนังสือไม่เป็นระบบและผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบผู้ปฏิบัติด้านนี้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัมพร  พุ่มทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่อ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าการเก็บหนังสือราชการ สถานที่คับแคบ เครื่องมือไม่พอ ไม่มีการจัดท าบัญชีหนังสือราชการ แฟ้มไม่เป็น
หมวดหมู่ 

ปัญหาด้านการท าลายหนังสือราชการ พบว่าการท าลายเอกสารราชการ มีการปฏิบัติเฉพาะหน่วยธุรการกลาง ที่ถือเป็นสารบรรณ
กลางของของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้น ในส่วนงานอ่ืนยังไม่ยังไม่มีการท าลายหนังสือราชการของหน่วย เนื่องจากไม่มีความรู้ที่
เพียงพอเกี่ยวกับระเบียบการท าลายหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่มีภาระงานประจ ามาก ไม่มีเวลาตรวจสอบ คัดแยกหนังสือที่จะท าลาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าเจ้าหน้าที่ขาดความรู้และระเบียบการท าลายหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาแยกเอกสารที่จะ
ท าลายและขาดบุคลากรที่มีความเกี่ยวกับกับการท าลายหนังสือราชการ ไม่เคยมีการท าลายเอกสาร ข้นตอนยุ่งยากและไม่มีบัญชีควบคุม
หนังสือราชการ และเจ้าหน้าที่มีภาระงานประจ ามากท าให้การด าเนินงานต้องอาศัยการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

4.2  แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ด้านการจัดท าหนังสือราชการ เสนอแนะให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ควรจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกหน่วยงาน 
และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ความช านาญมากยิ่งขึ้น และเสนอแนะให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณมีการวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความรัดกุม และควรหมั่นศึกษาหรือเข้า
อบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าหนังสือราชการทีถู่กต้องตามหลักระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 เพื่อก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าต้องการให้มีการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสารบรรณทุกหน่วย/งานและอบรมการ
เขียนหนังสือราชการให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ธุรการร่าง/โต้ตอบเอกสารหรือหัวหน้างานท่ีร่าง/พิมพ์เอกสารด้วยตนเองเพื่อทราบแนวทาง
ปฏิบัติ และขั้นตอนในการจัดท าหนังสือราชการ รวมถึงการจัดท าคู่มือพร้อมตัวอย่าง และก าหนดแนวปฏิบัติให้ชัดเจนให้ห้องสมุดคณะฯ 
ทุกคณะใช้เลขที่หนังสือของส านักหอสมุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร  พุ่มทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางาน
สารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าแนวทางแก้ไขด้านการจัดท าหนังสือราชการ 
ส่งเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรงานสารบรรณมีคอมพิวเตอร์ครบทุกส่วน และสอดคลองกับงานวิจัยของพรนภัสส์ พราหมณ์โชติ และพรชนก 
เกตุกัณฑร์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานแผน วิจัย และพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่าการปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงานแผน วิจัย และพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ ควรมีการพัฒนาขั้นตอน
และวิธีการปฏิบัติงานธุรการให้มีความเหมาะสมเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนควรมีการพัฒนาความรู้และความเข้าใจในการใช้งานธุรการของงาน
ธุรการของหน่วยงานแผน วิจัย และพัฒนา วิทยาลัยนานาชาติ ให้แก่พนักงานหน่วยงานอื่นในวิทยาลัยทราบ 

ด้านการรับและการส่งหนังสือราชการ เสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานรับหนังสือเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบการรับหนังสือราชการ
ว่ามีสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือครบถ้วนหรือไม่ ประกอบกับผู้ปฏิบัติงานส่งหนังสือควรเพิ่มความรัดกุมในการตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะน าส่งไป
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ยังหน่วยงานต่างๆ ว่าเอกสารและสิ่งที่ส่งมาด้วยมีความครบถ้วนหรือไม่ หากเป็นหนังสือเร่งด่วนควรส่งที่ส านักงานโดยตรง ไม่ควรส่งผ่านล็อค
เกอร์ในห้องธุรการกลาง ส านักงานอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว และเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติงานควรมี
การจัดล าดับความส าคัญของการเสนอหนังสือ หากกรณีเป็นหนังสือเร่งด่วนควรมีการลดขั้นตอนการเสนอหนังสือโดยการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อให้ทันต่อการด าเนินงานสั่งการ และเสนอแนะให้ทุกหน่วยงานควรมีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อส่งผลให้เกิดการประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มากยิ่งขึ้น 
และมหาวิทยาลัยควรจัดอบรมการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) ให้แก่
บุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบดังกล่าวมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ช่ือบุคลากรที่จะส่งให้ตรงกับหน่วย/งาน การเพิ่มรอบการรับ-ส่งหนังสือราชการเป็น 2 รอบ (เช้าและบ่าย) การจัดล าดับความส าคัญของ
หนังสือราชการก่อนเพื่อที่จะได้สะดวกในการด าเนินการในขั้นต่อไป และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบุคลากรต้องศึกษา วิเคราะห์เนื้อเรื่องของ
หนังสือราชการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ  สอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร พุ่มทอง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางานสาร
บรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่าแนวทางแก้ไขด้านการรับหนังสือราชการให้ล าดับ
ความเร่งด่วนของหนังสือ เสนอผู้บริหารทราบและสั่งการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุณยวีร์ วัชรโชคชัยพงษ์ (2553) ได้ท าการศึกษา
เรื่องความรู้ ความเข้าใจและความคิดเห็นต่อระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรง ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในด้านการเตรียมเจ้าหน้าที่ดูแลหรือรับผิดชอบระบบที่มีความรู้และช านาญ มีการให้การอบรมแก่
เจ้าหน้าที่อย่าสม่ าเสมอ ควรจัดให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งจัดเตรียมงบประมาณรองรับการขยายงานในอนาคต 

ด้านการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ เสนอแนะว่าควรมีการน าระบบจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (MIS SRRU) เข้ามาใช้ในการแสกนหนังสือและจัดเก็บอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สะดวกแก่การค้นหาหนังสือ
ย้อนหลัง และให้ด าเนินการควบคู่กับการจัดเก็บตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 แต่มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ หรือผู้ปฏิบัติควรหมั่นศึกษาหรือเข้าอบรมดูงาน ในงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามระเบียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมหนังสือราชการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ในกรณีหน่วยงานที่ยังขาดแคลนเครื่องแส
กนเนอร์ให้ด าเนินการจัดท าแผนขออนุมัติจัดซื้อเครื่องแสกนเนอร์ต่อมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้
ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าต้องการให้น าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
บันทึกหรือ Scan เอกสารส าคัญเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์ การสร้างโปรแกรมเพื่อให้ทุกหน่วย/งานใช้ร่วมกัน และจัดเก็บข้อมูลไว้ที่
ส่วนกลาง การแยกหนังสือ เอกสารแต่ละเรื่องในแต่ละแฟ้มข้อมูลเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการสืบค้นหรือการยืมหนังสือราชการ และการจัดอบรม
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมพร สุกใส (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาและแนว
ทางแก้ไขระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนภาครัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางแก้ไขปัญหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดอบรม ศึกษาดูงาน นิเทศงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องการรับ 
ส่ง เก็บรักษา ยืม และการท าลายหนังสือราชการ ให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารมอบนโยบายและงบประมาณเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดประสิทธิภาพทันสมัย รวดเร็ว 
 ด้านการท าลายหนังสือราชการ เสนอแนะว่ามหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และผู้ปฏิบัติควรหมั่นศึกษาหรือเข้า
อบรมดูงาน ในงานที่เกี่ยวข้องกับการการท าลายหนังสือราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการท าลายหนังสือ
ราชการ สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและเสนอแนะให้ผู้ปฏิบัติควรมีการจัดท าแผนเกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการ 
เพื่อเป็นการตรวจสอบหนังสือราชการที่ถึงก าหนดเวลาที่สามารถด าเนินการท าลายตามระเบียบได้ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ และเกิด
ผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรในด้านการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณได้อย่างถูกต้อง รวมถึงภาพลักษณ์องค์กรที่สะอาดเป็นระเบียบ และมี
พื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของคนองเดช พงษ์ประเสริฐ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ
หน้าที่งานสารบรรณของก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบินที่ 46 ผลการวิจัยพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณของ
ก าลังพลหน่วยขึ้นตรงกองบินที่ 46 ด้านการท าลายหนังสือราชการพบว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการท าลายหนังสือราชการ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรา ทองหยอด (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าต้องการให้มีการอบรมโดยผู้มีประสบการณ์ในการท าลายหนังสือราชการ ส านักหอสมุดควรมีแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการท าลายหนังสือราชการ และควรมีแผนการด าเนินงานเป็นโครงการประจ าปี และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัมพร  พุ่มทอง 
(2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนางานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัย
พบว่าแนวทางแก้ไขด้านการท าลายหนังสือราชการใหสวนราชการส ารวจหนังสือ ที่จะท าลาย และท าบัญชีหนังสือเพื่อขอท าลาย   
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ตรัง จังหวัดตรัง. ปริญญารัฐประศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว  
ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

Analysis of Online Marketing through Hotel Websites  
of Mueang District in Nakhon Ratchasima Province 

รามณรงค์ นิลก าแหง 
Ramnarong  Nilgumhaeng 

สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 2) เพื่อ

ประเมินระดับการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 3) เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 9 เว็บไซต์ ศึกษาส่วนประสมทาง
การตลาด รูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงพานิชย์ :eMICA และภาพลักษณ์ทางการตลาด ใช้รูปแบบสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ใน
รูปแบบความถี่และร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้ง 9 เว็บไซต์ ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ ด้านภาพห้องพัก ภาพ Lounge 
/ pub / Lobby ภาพห้อง Meeting and Banquet และภาพห้องอาหาร Buffet / Coffee shop คิดเป็น 100.00 % แต่มีส่วนน้อย
ที่แสดงรูปภาพร้านนวดสปา สระว่ายน้ า และฟิตเน็ต คิดเป็น 22.22% ด้านราคา เว็บไซต์ของโรงแรมได้เสนอราคาห้องพักแสดงเป็น
ปัจจุบันส่วนใหญ่ คิดเป็น 100.00% ในขณะที่ทุกโรงแรมกลับ ไม่มีการแสดงราคาค่าจัดงานเลี้ยงและ ราคา Coffee Break บนหน้า
เว็บไซต์เลย ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เว็บไซต์ของโรงแรมส่วนใหญ่ ได้น าเสนอเบอร์โทรศัพทต์ิดต่อที่เป็นปัจจุบัน มีเบอร์ Fax  E-mail 
แผ่นทีแ่สดง สามารถจองห้องพักได้โดยตรง มีการแสดงที่อยู ่ที่ตัง้ และมีช่องทางการติดต่อผ่าน Social Media /Application คิดเป็น 
100.00% และทั้ง 9 เว็บไซต์ของโรงแรม ไม่มีการแสดงช่องทางติดต่ออัตโนมัติแชตบอทโต้ตอบกับพนักงาน และไม่มีกระดานสนทนา
พิมพ์แบบ (Auto Message) ด้านการส่งเสริมการขาย มีเพียง 4 เว็บไซต์เท่านั้น ที่แสดงส่วนลดห้องพัก ส่วนลดอาหารในห้องอาหาร
คิดเป็น 44.44%  ระดับการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงพานิชย์: eMICA  พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ อยู่ในStage 1 การส่งเสริมสินค้าและ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ Stage 2 ในระดับที ่1 และระดับที ่2 คือมีการให้ข้อมูลข่าวสาร และสินค้าขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงมี
การสื่อสารในระดับกลางเปน็ร้อยละ 100.00 ในขณะที่ระดับ 3 กลับพบว่า ทั้ง 9 โรงแรมยังไม่มีการแสดงการสื่อสารถึงขั้นสูง และใน
Stage 3 การประมวลผลการท าธุรกรรม มีเว็บไซต์เป็นส่วนน้อยที่ สามารถช าระค่าบริการห้องพักผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมด้วยบัตร
เครดิตของธนาคารได้ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ด้านภาพลักษณ์ทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่มีการก าหนด
ภาพลักษณ์ทางการตลาด คิดเป็นร้อยละ55.55 % ในขณะที่บางโรงแรม กลับไม่มีการระบุ ภาพลักษณ์ทางการตลาดออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ของโรงแรมเลย 
ค าส าคัญ  การตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ โรงแรม 
 

Abstract 
The research’s objectives were 1) to analyze online marketing mix via hotels’ websites 2) to analyze the 

levels of online marketing uses via hotels’ websites 3) to analyze the marketing images via hotels’ websites. The 
samples were collected from 4 to 5 star hotels in Muang district, Nakhon Ratchasima from 9 websites; marketing 
mix; extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA); and marketing images; in consequence, they were 
analyzed by descriptive statistics, means, and percentages. The research found the Products’ aspects from 9 
websites, stressing on images of rooms, lounges, pubs, lobbies, meeting and banquet rooms, and buffet 
cafeterias/coffee shops at 100 percent. In contrast, the minority, 22.22 percent, showed the images of massage 
parlors, pools, and fitness centers. According to Price, all of the hotels, 100 percent, declared room rates but they 
did not exhibit banquet and coffee-break rates on the websites. According to Place, the majority websites of 100 
percent provided their current phone and fax numbers, E-mails, maps, direct bookings service, indicated addresses 
and locations, and contact information on social media/application. However, the 9 websites of these hotels 
lacked of auto replies and message. According to Promotion, only 4 websites, 44.44 percent, showed discount 
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rates for rooms and restaurants. The eMICA’s use rate consisted of 3 stages which disclosed the majority of hotels 
as follows: the promotion of commercial and service of stage 1 was at 100 percent; the level 1 and 2 of stage 2 
were Provision of Information and Services Stage including Medium Interactivity at 100 percent but the 9 hotels 
were not performed High Interactivity; and the stage 3, Transaction Processing Stage, the minority, 33 percent, 
accepted credit cards via their websites. The Brand Image Building displayed that the majority, 55.55 percent, were 
well-organized. In addition, some of them did not have Brand Image Building at all. 
Keywords: Online Marketing, Website, Hotels 
 

บทน า 
ในยุคปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อในการท าตลาดถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย

สินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น จากสถิติการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ในประเทศไทย จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology: NECTEC) จ านวนผู้เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี และอาจสูงขึ้นมากในปี 2563 การเติบโตของระบบเครือข่าย 5G อย่างก้าวกระโดด 
ท าให้อินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เปลี่ยนวิถีการด าเนินธุรกิจและการสื่อสารของคนในสังคมอย่างมากมาย 
รวมถึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการซื้อขายห้องพัก ในอุตสาหกรรมโรงแรมจากเดิมไปค่อนข้างมาก ผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของโรงแรมได้หลากหลายรูปแบบ การสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการท าตลาดธุรกิจโรงแรมบนสื่อออนไลน ์ 
ผู้ประกอบการโรงแรมต้องมีความรู้หลายๆ ด้าน เช่น การเขียนเว็บไซต์ การหาซื้อหรือเช่าเครื่องแม่ข่าย (Server) เพื่อใช้ในการเก็บชุด
โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการโปรแกรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ฐานข้อมูล (Database) รวมถึงไปถึงการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ที่เน้นความง่าย และรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองห้องพักได้อย่างง่ายผ่านระบบติดต่อกับโรงแรม (User 
Interface) มีระบบรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และระบบการช าระเงินผา่น เพือ่เพิ่มความไว้วางใจแก่ลูกค้า (Trust) 

การศึกษาการส่งเสริมการขายของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่ มักเป็นการศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการ ระบบคุณภาพ
พฤติกรรม และความพงึพอใจ แต่ขาดการวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการตลาดออนไลนบ์นเว็บไซต์ มักถูกมองข้ามจากนักวิชาการ ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อช้ีแนะประเมินและ
ให้องค์ความรู้ ด้านการตลาดออนไลน์ผ่านหลักการตลาด 4Ps ในเว็บไซต์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา และเพื่อเป็นการน าแนวทางการส่งเสริมการขายบนเว็บไซต์ของผู้ประกอบการโรงแรมในอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 
ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่น่าจะน ามาพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
        1. เพื่อวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
        2. เพื่อศึกษาระดับการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 
        3. เพื่อวิเคราะห์ภาพลักษณ์ทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จงัหวัดนครราชสีมา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม  น าไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ให้
มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการทางการตลาดบริการเพิ่มมากขึ้น 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
        ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตาม 
           (Independent Variables)                                       (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 

เว็บไซต์ของโรงแรม 
 

1. ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์4 Ps 
2. ระดับการใช้อินเตอร์เนต็เชิงพาณิชย์ eMICA 
3. ภาพลักษณ์ทางการตลาด  
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การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หลักส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เว็บไซต์ ให้คะแนนประเมินจากข้อมูลที่
ได้จากการสืบค้นบนเว็บไซต์ โดยยึดหลักส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ในเว็บไซต์ควรจ าแนกผลิตภัณฑ์โรงแรม (Lancaster,2007,pp. 86-87) เป็น 3 ลักษณะ 1.1) 
ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Products) ส าหรับธุรกิจโรงแรมผลิตภัณฑ์หลัก คือ ห้องพัก  1.2) ผลิตภัณฑ์อ านวยความสะดวก (Facilitating 
Products)  จะท าให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หลักได้ เช่น การลงทะเบียนเข้าพัก (Check –in) การคืนห้องพัก (Check –out) 1.3) 
ผลิตภัณฑ์สนับสนุน (Supporting Products) คือเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเป็นจุดเด่นหรือจุดที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง เช่น ห้อง
ออกก าลังกาย ศูนย์บริการแกน่ักธุรกิจ หรือ สระว่ายน้ า  

2.  ด้านราคา (Price) คือ ในเว็บไซต์มีการก าหนดอัตราที่ชัดเจนรวมถึงราคาโปรโมช่ันต่าง ๆ โดยอัตราที่องค์กรเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า โดยโรงแรมจะต้องมีการตั้งราคาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ปัจจัยภายในองค์กร และ
ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยโรงแรมมาตรฐานสากล จะมีการระบุราคาส าหรับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ เช่น ราคาเต็ม ราคาลด ราคาส าหรับ
บริษัทน าเที่ยว ราคาส าหรับลูกค้าที่ส ารองห้องพักเป็นกลุ่ม เป็นต้น (Lancaster, 2007,p.95)  

3.  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นกระบวนการหรือช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการท่องเที่ยวไปให้นักท่องเที่ยวโดยรวดเร็วและสะดวกที่สุด แบ่งออกเป็น 3 ช่องทาง (Pakprot, 2011, pp. 39-40) โดยแบ่งเป็น 3 
ช่องทาง คือ 3.1) ช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยตรงให้กับลูกค้า โดยการจัดท าเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดจ าหน่ายที่ลูกค้าสามารถจองได้เลย 
และเว็บไซต์จดจ าง่าย ใช้งานง่าย และสวยงาม 3.2) การจัดจ าหน่ายโดยผ่านตัวกลางหรือคนกลาง เป็นการจ าหน่ายโดยการผ่าน
ตัวกลางทั้งในรูปแบบของการค้าปลีก (retail) และการค้าส่ง (wholesales) 3.3)การจัดจ าหน่ายโดยการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย ช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายลักษณะนี้ มักจะนิยมใช้ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการขยายฐานการตลาดให้กว้างออกไปในประเทศต่าง ๆ ที่
ตนเองไม่มีความช านาญหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอ 

4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาด เพื่อแจ้งข่าวสารจูงใจตลาด สร้าง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อขายของตลาด การส่งเสริมการตลาดประกอบด้วย 5 ประเภท  คือ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ ์และการตลาดทางตรง (Nawarititisawin, 2013,p. 28) 

 

แนวคิดรูปแบบการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์  (The Theory of Extended Model of Internet Commerce 
Adoption : eMICA) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมสินค้าและบริการ Promotion Stage 

การวิเคราะห์การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว ในขั้นตอนนี้  เป็นการเริ่มต้นการน าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการส่งเสริมสินค้าและบริการของโรงแรม ขั้นตอนนี้เว็บไซต์ท าหน้าที่เป็นเสมือนหน้าต่างเข้าสู่เว็บ (Barry, 
2000) เพื่อให้ข้อมูลสินค้าและบริการของธุรกิจและสื่อสารแบบทางเดียวจากธุรกิจสู่ผู้บริโภค เว็บจะมีลักษณะ ไม่เคลื่อนไหว ไม่มี
การบูรณาการกับทั้งกระบวนการภายในและหรือภายนอก และเพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหม่ โดยในขั้นตอนที่ 1 ของ eMICA นี้จะ
ประกอบด้วยกระบวนการทางธุรกิจ 3 ระดับ (O’corner&O’Keefe,1997) 

ระดับที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป (basic information) ในระดับนี้เว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานต่างๆ มีหน้าแรกของ
เว็บไซต์ (Home page) ที่เรียบง่าย เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐานต่าง แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อันได้แก่ ช่ือโรงแรม ที่อยู่ โทรศัพท์และ
โทรสาร ขอบเขตของธุรกิจ 

ระดับที่ 2 ข้อมูลแบบละเอียด (rich information) ในระดับนี้เว็บไซต์จะมีข้อมูลตามที่ระบุไว้ในระดับที่ 1 และข้อมูลอื่นๆ 
ได้แก ่รายงานประจ าป ีอีเมล์ส าหรับติดต่อ และข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและหรือบริการของธุรกิจ 
ขั้นตอนที ่2 การให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการ (Provision of Information and Services Stage) 

เป็นข้ันตอนของการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและการบริการ จะมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างธุรกิจและ
ลูกค้า และ/หรือระหว่างธุรกิจด้วยกัน ประกอบไปด้วย 3 ระดับ ซึ่งมีความซับซ้อนและการท างานที่มากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละระดับจะมี
ความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป 

ระดับที่ 1 การติดต่อสื่อสารในระดับต่ า (Low interactivity) การท างานในระดับที่ 1 ของขั้นตอนนี้ เว็บไซต์มีการ
ติดต่อสื่อสารในระดับที่ต่ า ซึ่งประกอบด้วยการน าเสนอแคตตาล็อกสินค้าขั้นพื้นฐาน (ไม่มีฐานข้อมูล) การเช่ือมโยงภายในไปยังข้อมูลที่
เป็นการเพิ่มคุณค่าในระดับต่ าและการน าเสนอแบบฟอร์มสอบถามออนไลน์ (online inquiry) 



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

90 

ระดับที่ 2 การติดต่อสื่อสารในระดับกลาง (Medium interactivity) ในระดับที่ 2 นี้จะมีลักษณะการท างานที่เพิ่มขึ้นจาก
ระดับที่ 1 เป็นการน าเว็บไซต์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นจากระดับที่ 1 โดยการเช่ือมโยงไปยังผู้สนับสนุนการให้บริการ
ภายนอกและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนลูกค้าในลักษณะออนไลน์โดยใช้ค าถามที่พบบ่อย (FAQs) การน าเสนอ
รายงานแสดงสินค้าในระดับที่สูงขึ้น ที่สามารถค้นหาได้จากฐานข้อมูล แผนที่เว็บไซต์ (Site maps) และรูปลักษณ์และบริการสนับสนุน
อื่นๆ เช่นแผนทีใ่นการเดินทาง 

ระดับที่ 3 การติดต่อสื่อสารระดับสูง (High interactivity) เมื่อเว็บไซต์เข้าสู่ระดับท่ี 3 ลักษณะของเว็บไซต์จะมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารในระดับที่สูงขึ้น และมีการเช่ือมโยงไปยังผู้สนับสนุนสินค้า/บริการภายนอกเพื่อน าเสนอ
บริการที่หลากหลายมากขึ้น เช่น ห้องสนทนา กระดานสนทนา มัลติมีเดีย จดหมายข่าว แต่จะยังไม่มีการท าธุรกรรมทางการเงินใน
ขั้นตอนนี ้
ขั้นตอนที ่3  การประมวลผลการท าธุรกรรม (Transaction Processing Stage) 

เว็บไซต์ในข้ันตอนท่ี 3 ของ eMICA เป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าที่สุด เพราะเป็นการเน้นการท าธุรกรรมมากกว่าการน าเว็บ
มาใช้เหมือนกับในขั้นตอนแรกๆ โดยขั้นตอนนี้มีการวมการท างานด้านความปลอดภัยต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น การเข้ารหัสข้อมูล 
(Encryption) การติดตั้งด่านกันการบุกรุก (Firewalls) เพื่อความปลอดภัยทั้งในด้านการท าธุรกรรม ด้านฐานข้อมูล รวมทั้งระบบ
สนับสนุนภายในองค์กร ขั้นตอนนี้ได้แก่ การขายออนไลน์ และระบบการช าระเงินท่ีปลอดภัย  
 

การแบ่งประเภทของโรงแรม  
ชุติพงศ์ เสนา (2563) ได้กล่าวว่า การแบ่งตามจุดประสงค์ของโรงแรม โรงแรมประเภทนี้มักจะตั้งอยู่กลางใจเมือง ในเขต

ธุรกิจ มีจุดประสงค์ให้ บริการนักธุรกิจเป็นหลัก และนอกจากนั้นมักจะนิยมใช้เป็นที่จัดงานประชุม หรือ งานเลี้ยง จะมีการบริการที่
หรูหรา แต่ช่วงเวลาที่แขกจะเข้าพักมักจะสั้นๆ 

มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกปานกลาง เช่น ห้องพักขนาดไม่น้อยกว่า 18 ตารางเมตร มี
โทรทัศน์ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พร้อมรีโมทคอนโทรล ตู้เสื้อผ้า ไฟหัวเตียง เครื่องเขียน ในห้องน้ ามีอ่างอาบน้ า มีระบบน้ าร้อน - น้ าเย็น สบู่ 
หมวกอาบน้ า แก้ว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดเท้า ถุงใส่ผ้าอนามัย บริการอื่นๆ เช่น รูมเซอร์วิส coffee shop ห้องประชุมและอุปกรณ์ที่
จ าเป็น business center ห้องน้ าสาธารณะ ห้องน้ าคนพิการ มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการตกแต่งที่สวยงานพร้อมทั้งบริการและ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต โทรทัศน์
ขนาด 20 นิ้ว ขึ้นไปมีรายการให้ชมมากกว่า 8 ช่องรายการ ตู้เย็น มินิบาร์ กาต้มน้ าร้อนพร้อมกาแฟและชา ชุดขัดรองเท้า ถุงซักผ้า เสื้อ
คลุมอาบน้ า รองเท้าแตะ โทรศัพท์ท่ีสามารถโทรทางไกล / ต่างประเทศได้โดยตรง ห้องน้ ามีเครื่องใช้ครบถ้วน อุปกรณ์ในห้องน้ าที่เพิ่มเดิม
จากระดับ 3 ดาว ได้แก่ Foam bath แชมพู ผ้าเช็ดมือ sewing kit ไดร์เป่าผม ปลั๊กไฟส าหรับโกนหนวด มีห้องชุดให้บริการ 2 แบบ 
นอกจากนี้มีห้องอาหาร ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 5 ชนิด ห้องอบไอน้ า ห้องนวด สระว่ายน้ า business center ห้องประชุม
ใหญ่ และห้องประชุมย่อยอีกไม่น้อยกว่า 2 ห้อง และมีระบบการตรวจเช็คและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว 
มีการตกแต่งที่สวยงามทั้งภายนอก และภายในเพียบพร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก และการบริการที่ดี อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ได้รับ
การดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ห้องพักมาตรฐานกว้างกว่า 30 ตารางเมตร พร้อมเตียงสะอาดขนาดไม่น้อยกว่า 4 ฟุต โทรทัศน์
ขนาด 20 นิ้วขึ้นไป และมีรายการให้มีมากกว่า 12 ช่องรายการ ตู้เย็น มินิบาร์ และอุปกรณ์การติดต่อสื่อสารที่ครบครัน ห้องน้ าขนาดใหญ่ 
สุขภัณฑ์มีความสะอาดและสวยงาม เครื่องใช้ครบถ้วน พร้อมเครื่องช่ังน้ าหนัก และโทรศัพท์ที่พ่วงอยู่ภายใน นอกจากนั้นมีห้องชุดให้
เลือกพัก 3 แบบ มีห้องอาหารไทย และนานาชาติ ห้องออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์มากกว่า 7 ชนิด ห้องอบไอน้ า อ่างจากุชซี่ ห้องนวด สระ
ว่ายน้ า ห้องประชุมใหญ่และมีอุปกรณ์ครบ พร้อมห้องประชุมเล็กไม่น้อยกว่า 4 ห้อง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
 

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดบนสือ่สังคมออนไลน์ (Website Media Marketing) 
1. การตลาดผ่านโฆษณาออนไลน ์(Online Advertising) คือ การสร้างความสนใจไม่ว่าวิธีใดก็ตาม เพื่อจูงใจหรือสนับสนุน

ให้เกิดความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต รูปแบบการโฆษณาที่เป็นที่นิยมที่สุดาบนสื่อออนไลน์ คือการใช้แถบ
โฆษณาการโฆษณาออนไลน์มีผลต่อธุรกิจโรงแรม ด้านการรับรู้และจดจ าสินค้าหรือตามสินค้าแก่ลูกค้า สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนในการโฆษณาต่ า รวมถึงลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา (Ouimanachai, 2011; Yaipairote,2014) 

2. การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing หรือ SMM) คือ เป็นการใช้งานในรูปแบบการสื่อสารสองทาง 
(Interactive) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เจาะกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยต้นทุนต่ า ท าให้ธุรกิจขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็ก (SMEs) ที่เพิ่งเริ่มท าธุรกิจและยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก สามรรถสร้างการรับรู้และจดจ าสินค้าด้วยวิธีการบอกต่อ (Word of 
Mouth) ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์ท าให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Charuwan & Ksitanont, 2013:38-49) 
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3. การตลาดผ่านบล็อก (Blog Marketing) คือ การบันทึกเรื่องราวประสบการณ์ ความรู้ และข้อแนะน าเชิงลึก ที่เจ้าของ
บล็อกได้พบเห็นหรือสังเกตระหว่างการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางท่องเที่ยว การส ารองที่พัก ข้อแนะน าด้านการดูแลทรัพย์สิน
หรือสุขภาพระหว่างการเดินทางทอ่งเที่ยว เมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ที่รองรับบล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ท า
ให้ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการกล่าวถึงในวงกว้าง ท าให้เกิดการตลาดแบบปากต่อปาก (word-of-mouth) 

4. การค้นหาด้วยค าส าคัญ (Search Engine Optimization หรือ SEO) การตลาดผ่านการค้นหาด้วยค าส าคัญ (Search 
Engine Optimization หรือ SEO) ปรับปรุงจากแนวคิดของ Sookkho (2015) สามารถสรุปได้ ว่าการท าการตลาดผ่านการค้นหาด้วย
ค าส าคัญ (SEO) นิยมใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการสืบค้นเว็บไซต์เช่น Google, Yahoo หรือ Bing เป็นจุดเริ่มต้นในการใช้
งานอินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้โดยตรงในปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน ์

5. การใช้Google Adwords หรือSearch Engine Marketing (SEM) การท าการตลาดผ่านเว็บไซต์กูเกิล หรือ Google 
Adwords มีข้อดี คือ ใช้เงินในการโฆษณาไม่มากส่วนใหญ่ผู้ลงโฆษณาจะเสียเงินไม่เกิน 5 บาทต่อหนึ่งคลิก และหากไม่มีคนคลิก ก็จะ
ไม่เสียเงินค่าโฆษณาแม้แต่บาทเดียว (Sookkho, 2015) 

6. การตลาดผ่านตัวแทนการจัดจ าหน่ายทางการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency หรือ OTA) ส่งผลดีต่อการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก สามารถขายห้องพักได้ตลอดเวลา มีการแสดงภาพห้องพัก ข้อมูลที่จ าเป็นในการใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจเข้าห้องพัก (Naaumpai, 2009 ; Ling, Gou and Yang, 2014,pp.234-243) 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
เขมธัชกานท์ สกุลกฤติธีนันท และณารีญา วีระกิจ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการตลาดของโรงแรม

อิสระระดับ 4-5 ดาวในจังหวัดภูเก็ต พบวา่ โรงแรมอิสระระดับ 4-5 ดาว ในจังหวัด ภูเก็ต ใช้เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ทั้งแบบที่โรงแรม
ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ได้แก่ สื่อที่โรงแรมเป็นเจ้าของ (Owned Media) สื่อจ่ายเงิน (Paid Media) และสื่อที่บุคคลอื่นสื่อสาร
เกี่ยวกับสินค้า/บริการของโรงแรมผ่านสื่อของตนเองหรือสื่อสาธารณะอื่น (Earned Media) โดยเน้นสื่อสารเนื้อหาทางการตลาดให้
สอดคล้องกับความสนใจและพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ จดจ า เข้าใจ เห็นคุณค่าและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้า/บริการของโรงแรม 

อาทิตยาพร ประสานพานิช (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ของโรงแรมในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า โรงแรมมีผลิตภัณฑ์หลักที่ให้บริการ คือ ห้องพักที่สามารถชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ าโขง สามารถเข้าถึงได้สะดวกเนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ในพื้นที่ส าคัญ ทางเศรษฐกิจ จึงท าให้มีนักธุรกิจและ
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักตลอดทั้งปี ด้านรูปแบบการท าการตลาดออนไลน์โรงแรมส่วนใหญ่นิยมใช้บริการตัวแทนการจัดจ าหน่าย
ทาง การท่องเที่ยวออนไลน ์(OTA) สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ ของโรงแรม และการท าการตลาดผ่านโฆษณาออนไลน์ 

นิมิต ซุ้นสั้น และศิรวิทย์ ศิริรักษ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่อง การเช่ือมโยงระหว่างการสื่อสารออนไลน์ภาพลักษณ์และความภักดี
ของลูกค้าในโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารออนไลน์มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์และการแนะน าบอกต่อต่อ
ผู้เข้าพกั สัญชาติรัสเซีย และการสื่อสารออนไลน์ช่วยท าให้ภาพลักษณ์โรงแรมมีอิทธิพลต่อความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้ าต่อผู้เข้าพักทั้ง
สามชาติอีกด้วย ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีส่วนท าให้เพิ่มเติมองค์ความรู้จากการทดสอบรูปแบบของตัวแปรก ากับระหว่างภาพลักษณ์และความ
ภักดีของธุรกจิโรงแรม 
 

ขอบเขตและวิธีการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เว็บไซต์ของโรงแรมช้ันน าระดับ 4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตาม

เกณฑ์การแบ่งประเภทโรงแรมตามขนาดจ านวนห้องพัก ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ท าการศึกษาโรงแรมขนาดใหญ่ที่มี
จ านวนห้องพักตั้งแต่ 100 ห้องขึ้นไป จ านวน 9 แห่ง จากเวบ็ไซต์ ทริปแอดไวเซอร์ (https://th.tripadvisor.com )   

การศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบ eMICA ที่พัฒนาโดย Burgess and Cooper (2000) ถึงประเมินเว็บไซต์ของโรงแรมที่อยู่ใน
เว็บไซต์ tripadvisor.com ประกอบด้วยสามด้าน / ระดับ ดังแสดงใน ตารางที ่1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ในรูปแบบความถี่และร้อย
ละ  
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ผลการวิจัย 
ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ส่วนผสมการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรงแรม 4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

เว็บไซต์โรงแรม 
4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง 

จังหวัดนครราชสีมา 

โรงแรม หมายเลข รวม 
n=9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 
1. มีรูปภาพห้องพักแสดงในรูปแบบ
ต่างๆ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
 (100%) 

2. .มีรูปภาพ Lounge /pub / Lobby 
แสดง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
 (100%) 

3.มีรูปภาพห้อง Meeting & Banquet √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

4 มีรูปภาพ ห้องอาหาร Buffet / 
Coffee shop  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

5. มีรูปภาพแสดง ร้านนวดสปา  √ √        2 
(22.22%) 

6. มีภาพแสดงบริการร้านขายของที่
ระลึก 

√         1 
(11.11%) 

7. มีภาพแสดงบริการสระว่ายน้ าและ
ฟิตเน็ต  

√   √      2 
(22.22%) 

ด้านราคา (Price) 
1. มีราคาห้องพักแสดงเป็นปัจจุบัน  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  

(100%) 
2.มีราคาอาหารและเครื่องดืม่แสดง เป็น
ราคาเมนู 

  √ √ √ √ √  √ 6 
(66.66%) 

3.มีราคา ห้องประชุมสัมมนาแสดงแต่
ละขนาดห้อง 

  √ √ √     3 
(33.33%) 

4. มีราคาค่าจัดงานเลี้ยงและCoffee 
Break 

         0 
(00.00%) 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย Place 
1.มี เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแสดง เป็น
ปัจจุบัน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

2.มีเบอร์ FAX แสดง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

3.มี E-mail แสดง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
 (100%) 

4.มีแผนที่แสดงเปน็ปัจจุบันและถูกต้อง √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
 (100%) 

5.สามารถจองห้องพักได้โดยตรงผ่าน
ระบบของเว็บไซต์โรงแรมได้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

6.สามารถช าระค่าห้องพักได้ทันที ผ่าน
รหัสบัตรเครดิตของธนาคาร 

 √ √ √      3 
(33.33%) 

7.มีการแสดงที่อยู่ และทีต่ัง้ของโรงแรม  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9  
(100%) 

8.มีช่องทางติดต่อผ่าน Social Media/ 
Application  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
 (100%) 

9.ช่องทางติดต่ออัตโนมัติ มีแชตบอท
โต้ตอบกับพนักงานได้ ห้องสนทนา
ออนไลน์ กระดานสนทนาพิมพ์แบบ
(Auto Message)  
 

          
0 

(00.00%) 
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การส่งเสรมิการขาย (Promotion)  
1.มีส่วนห้องพักลดห้องพักแสดง  √ √ √ √    √ 4 

(44.44%) 
2 . มี ส่ ว น ล ด ใ น ห้ อ ง อ า ห า ร 
Lobby/Lounge /Pub /Lobbyแสดง 

 √ √ √ √     4 
(44.44%) 

3.มีราคาแพคเกจ งานแต่งงานและงาน
ประชุมสัมมนา 

 √ √ √      3 
(33.33%) 

4.มีราคาส่วนลดค่าใช้บริการสระว่าย
น้ า/ฟิตเน็ต 

         0 
(00.00%) 

5.มีการจัดแสดงโปรโมชั่นพิ เศษค่า
ห้ อ งพั ก แ ละ อา หา ร  ใน ช่ ว ง  Low 
season / High season   

   √ √ √    3 
(33.33%) 

Totals 14 17 18 20 17 14 13 12 14  
(n=25) 56.% 68% 72% 80.% 68% 56% 52% 48% 56%  

 
 

จากตารางที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า เว็บไซต์ของโรงแรมที่น าเสนอด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ทั้ง 9 เว็บไซต์ ส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญ ด้านภาพห้องพัก ภาพ Lounge / pub / Lobby ภาพห้อง Meeting and Banquet  และภาพห้องอาหาร Buffet / Coffee 
shop คิดเป็น 100.00 % แต่มีส่วนน้อยที่แสดงรูปภาพร้านนวดสปา สระว่ายน้ า และฟิตเน็ต คิดเป็น 22.22% ด้านราคา (Price) เว็บไซต์
ของโรงแรมที่น าเสนอราคาห้องพักแสดงเป็นปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 100.00% แต่มีบางส่วนที่แสดงด้านการน าเสนอราคาอาหาร
และเครื่องดื่มมีราคาเมนจู านวน 6 เว็บไซต์คิดเป็น 66.00% และทุกโรงแรมไม่มีการแสดงราคาค่าจัดงานเลี้ยงและ Coffee Break บนหน้า
เว็บไซต์เลย ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) พบว่า เว็บไซต์ของโรงแรมส่วนใหญ่จ านวน 9 เว็บไซต์ ได้น าเสนอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อที่
เป็นปัจจุบัน มีเบอร์ Fax  E-mail แผ่นทีแ่สดง สามารถจองห้องพักได้โดยตรง มีการแสดงที่อยู่ ที่ตั้ง และมีช่องทางการติดต่อผ่าน Social 
Media /Application คิดเป็น 100.00% และสามารถช าระค่าห้องพักได้ทันท ีโดยผ่านรหัสบัตรเครดิตของโรงแรมได้เป็นส่วนน้อยคิดเป็น 
33.33% และทั้ง 9 เว็บไซต์ของโรงแรมพบว่า ไม่มีการแสดงช่องทางติดต่ออัตโนมัติแชตบอทโต้ตอบกับพนักงาน ไม่มีห้องสนทนาออนไลน ์
ไม่มีกระดานสนทนาพิมพ์แบบ (Auto Message) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) พบว่า มีเพียง 4 เว็บไซต์เท่านั้น ที่แสดงส่วนลด
ห้องพัก ส่วนลดอาหารในห้องอาหารคิดเป็น 44.44% และทั้ง 9 เว็บไซต์พบว่าไม่มีการแจ้งราคาส่วนลดค่าใช้บริการสระว่ายน้ าและ
ฟิตเนต็เลย 

จากการวิเคราะห์ด้านเว็บไซต์ของโรงแรม พบว่า โรงแรมหมายเลข 4 มีส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์แสดงมากที่สุด20 
ด้านคิดเป็น 80.% รองลงมาคือโรงแรมหมายเลข3 คิดเปน็ 72% และโรงแรมหมายเลข 8 มีจ านวนส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์น้อย
ที่สุดคิดเป็น 48% ตามล าดับ 
 
ตารางที ่2 การศึกษาระดับการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4 – 5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ระดับการใช้อินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ eMICA จ านวนเว็บไซต์ของโรงแรม 
n= 9 (ร้อยละ) 

Stage 1 การส่งเสริมสินค้าและบริการ 
     ระดับที่ 1  ให้ข้อมูลในหน้าแรกของเว็บไซต ์(Home page) ที่เรียบง่ายให้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ แก่ผู้เข้า
มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ 
     ระดับที่ 2  มีข้อมูลแบบละเอียดขึ้นเช่น ห้องพัก ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยงหรือบริการของโรงแรม  

 
มีครบ 9 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ100.00 

 
มีครบ 9 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ100.00 

Stage 2 การให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการ 
     ระดับที่  1  แสดงรายการสือ่สารขั้นพื้นฐานเช่น อีเมล ์เบอรโ์ทร เบอรF์ax และที่ตั้งของโรงแรม 
     ระดับที่ 2  การติดต่อสื่อสารในระดับกลาง มีการแสดงแผนที่มีช่องทางติดต่อผ่านสื่อ Social Media 
และมี Application ที่สามารถติดต่อเข้าไปดูราคาได้ และสามารถจองห้องพักได้โดยตรงผ่านระบบของ
เว็บไซต์โรงแรมได้ 
     ระดับที่ 3  แสดงรายการสือ่สารขั้นสูงขึ้น มีการเชื่อมโยงไปยังตัวแทนขายได้ หรือแชตบอทโต้ตอบกับ
พนักงานได้ มหี้องสนทนาออนไลน์ กระดานสนทนา (Auto Message) จดหมายข่าว 

 
มีครบ 9 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ100.00 
มีครบ 9 เว็บไซต์ คิดเป็นร้อยละ100.00 

 
ทั้ง 9 เว็บไซต์ ไม่มี 

การให้บริการในระดับที่3 

Stage 3 การประมวลผลการท าธุรกรรม 
สามารถช าระค่าห้องพักผ่านเว็บไซต์ได้ทันที ด้วยระบบที่ปลอดภัย โดยผ่านรหัสบัตรเครดิตของธนาคาร 

 
มี 3 เว็บไซต ์คิดเป็นร้อยละ33.33 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยระดับการใช้ตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม พบว่า ทุกโรงแรม ทั้ง9 เว็บไซต์ได้อยู่ใน
Stage 1 การส่งเสริมสินค้าและบริการคือ มีการให้ข้อมูลพื้นฐานบนหน้าแรกของเว็บไซต์ (Home page) และมีข้อมูลติดต่อต่างๆ ที่
ละเอียดให้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่มีครบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ Stage 2 เว็บไซต์ทั้ง 9 โรงแรม ส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่ 1 
และระดับที ่2 คือมีการให้ข้อมูลข่าวสารและการบริการครบ มีการแสดงรายการสื่อสารสินค้าขั้นพื้นฐาน เช่น อีเมล์ เบอร์โทร เบอร์
Fax กับที่ตั้งของโรงแรม และมีการแสดงการสื่อสารในระดับกลาง คือมีแผนที่ มีช่องทางติดต่อผ่านสื่อ Social Media และมี 
Application ที่สามารถติดต่อเข้าไปดูราคาได้ และสามารถจองห้องพักได้โดยตรงผ่านระบบของเว็บไซต์โรงแรมคิดเป็นร้อยละ 
100.00 แต่ในระดับที่3 การแสดงรายการสื่อสารขั้นสูง พบว่า ทั้ง 9 โรงแรม ยังไม่มีการเชื่อมโยงไปยังตัวแทนขายได้ ไม่มีแชตบอท
โต้ตอบกับพนักงาน ไม่มีห้องสนทนาออนไลน ์และกระดานสนทนา (Auto Message) 

ในขณะทีS่tage 3 การประมวลผลการท าธุรกรรมกลับมีเว็บไซต์จ านวน 3 โรงแรมที่ สามารถช าระค่าบริการห้องพักผ่าน
เว็บไซต์ของโรงแรมได้ ด้วยระบบทีป่ลอดภัย ผ่านรหัสบัตรเครดิตของธนาคารคิดเป็นร้อยละ 33.33 

 

ตารางที ่3 ผลการศึกษาภาพลักษณ์การใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาว ในอ าเภอเมือง  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

ข้อความแสดง
ภาพลักษณ์การใช้
การตลาดออนไลน ์

ผ่านเว็บไซต์ 

จ านวนโรงแรมระดบั 4 – 5 ดาว ในอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  n = 9 

โรงแรมหมายเลข 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 รวม 

มบีางสว่น      √  √ √ 3 
(33.33%) 

ชัดเจน  
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

  
√ 

  5 
(55.55%) 

ไม่มีการระบ ุ √         1 
(11.11%) 

 

จากตารางที ่3  ผลการวิจัยพบว่า โรงแรมมีการระบภุาพลักษณ์การใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์อย่างชัดเจน ส่วนใหญ่
มีจ านวน 5 เวบ็ไซต ์(55.55 % ) ตัวอย่าง “ห้องสวีทขนาดกว้างขวางต้อง Kantary Hotel Korat อยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางอุตสาหกรรม
ที่ก าลังเติบโต มีทุกสิ่งที่คุณปรารถนา เติมเต็มประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หรูหราที่ The Grill Room Korat, และอาหาร
ตะวันออกรสเลิศที่ Tapestry Chinese Restaurant, ร้านอาหารนานาชาติ Orchard และร้านอาหารที่ไม่อาจจะต้านทานได้ที่ Café 
Kantary.” และเว็บไซต์ที่แสดงได้บางส่วนมีเพียง 3 เว็บไซต์ (33.33%) ในขณะที่มีอยู่ 1 โรงแรม กลับไม่มีการระบุ ภาพลักษณ์การใช้
การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เลย (11.11%)  ตัวอย่าง การแสดงข้อความต าแหน่งที่ชัดเจน เช่น การก าหนดต าแหน่งตามลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ “อาณาจักรอีสานแห่งการพักผ่อนที่ยกระดับ โรงแรมหรูสไตส์รีสอร์ท ใจกลางเมืองโคราช” หรือ “ห้องพักมีการตกแต่งสไตล์
ไทยอีสานร่วมสมัย เฟอร์นิเจอร์อันหรูหรา และหน้าต่างสูงจากพื้นจรดเพดานมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองหรือสวนของ
โรงแรม” 
 

ข้อเสนอแนะ 
ประเด็นที่ 1 วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  จากงานวิจัยจะเห็นว่า โรงแรมควรมีการน าเสนอสถานที่บริการทีอ่ านวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ร้านนวดสปา สระ
ว่ายน้ าและฟิตเน็ตพร้อมระบุราคาค่าใช้บริการให้ชัดเจน เพราะเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งในการเพิ่มผลก าไร รวมไปถึงการส่งเสริม
การขายงานประชุมสัมมนาในแบบ (package) ราคาห้องจัดเลี้ยงรวมอาหาร และราคางานแต่งงานรวมค่าอาหารโต๊ะจีนพร้อมระบุราคา
ให้ชัดเจนในหลายระดับ เป็นทางเลือกท่ีส าคัญให้กับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ส่วนช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า การใช้เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในการให้ข้อมูลกับลูกค้ามีความจ าเป็นมากขึ้นบนหน้า Home Page ต้องมี แชตบอทตอบค าถามที่พบบ่อย หรือการสนทนากับ
ลูกค้า (Auto Message) เพื่อเพิม่ความสะดวกสะบายให้กับลูกค้า ประหยัดต้นทุนของพนักงาน และสามารถช่วยลูกค้าตัดสินใจที่จะเข้า
พักได้อีกทางหนึ่ง  ส่วนการส่งเสริมการขาย (Promotion) บนหน้าเว็บไซต์เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสในการตัดสินใจเลือกใช้บริการมาก
ยิ่งขึ้นหรือ มีการบริการแบบพิเศษในราคารวมกับค่าห้องพัก เช่น มีการบริการอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวดินเนอร์ หรืออาหารพื้นเมือง โดย
ลูกค้าสามารถเลือกจ านวนมื้อที่ต้องการได้ และ การบริการช่วยประสานงานสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงให้ลูกค้า การบริการรถรับส่งจาก
สนามบินมายังโรงแรม หรือรับจากโรงแรมไปยังสนามบิน 
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ประเด็นที่ 2  ศึกษาระดับการใช้การตลาดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผ่านระดับการใช้อินเตอร์เน็ตในเชิงพานิชย์ The Theory of Extended Model of Internet Commerce Adoption : 
eMICA โรงแรมต้องมีการใช้ระบบการโต้ตอบน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าแบบ (Real Time) แชตบอทสนทนากับลูกค้าแบบ(Auto 
Message)เพื่อไม่ใช้พลาดโอกาสการขาย และควรมีการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงแรมให้ถึง Stage 3  คือการประมวลผลการท าธุรกรรม 
โดยโรงแรมควรสร้างช่องทางการช าระเงินอย่างง่ายไม่ซับซ้อนและปลอดภัย ด้วยช่องทางต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่าน
ธนาคาร เพื่อเปน็การเพิ่มโอกาสในการเลือกใช้บริการโรงแรมของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น 

ประเด็นที ่3 วิเคราะห์ภาพลักษณ์ทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรม 4-5 ดาวใน อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
การน าเสนอภาพลักษณ์ทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องมีการ
สร้างเนื้อหา ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ซ้ าซ้อนกัน และมีความแตกต่างโดดเด่น ให้เห็นภาพ
ชัดเจน ควรมีการเน้นค าที่ใช้ในการน าเสนอ สโลแกนทีเ่ป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงขนาด และรูปแบบของตัวอักษร เพราะมีความส าคัญกับ
ลูกค้าในการค้นหาข้อมูล เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการสื่อสารข้อมูลแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า อยากให้ลูกค้ามองสินค้าของ
บริษัทเป็นอย่างไร โรงแรมสามารถก าหนดภาพลักษณ์ทางการตลาดตามลักษณะเฉพาะหรือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์,ตามโอกาสในการใช้,
ตามประเภทของลูกคา้,ตามระดับช้ันผลิตภัณฑ์ (อัศวิน แสงพิกุล, 2562) 
 
ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้เป็นการหาข้อมูลของโรงแรมบนหน้าเว็บไซต์ จึงอาจยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอและบางโรงแรมยังไม่มีการ
อัพเดทข้อมูล อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนกับความเป็นจริงได้  ควรใช้ วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากบุคลากรของ
โรงแรมในระดับผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดของโรงแรม เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน   

 

กิตติกรรมประกาศ 
การศึกษา Quick Research บทความวิจัยฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยการอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ช้ีแนะแนวทางจาก 

รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าและเสียสละเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดท า
บทความวิจัยฉบับนี้จนแล้วเสร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี 
 

เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน กรณีศึกษา: ต าบลส านักบก 

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ระดับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการ
ประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย 3) สร้างและวิเคราะห์
แบบจ าลองการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 4) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อการ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนส านักบก เก็บข้อมูลปฐมภูมิด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 280 ครัวเรือน ในปี 2561 
วิเคราะห์สถิติบรรยาย และสถิติอนุมาน ได้แก่ t – test และ F – testพบว่า 1) หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 – 60 ปี จบ
การศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักคือเกษตรกร มีรายได้ไม่แน่นอน เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน ไม่มีต าแหน่งในชุมชนและอาชีพเสริม มี
สมาชิกที่มีรายได้ 2 คน รายได้ครัวเรือน 5,001-20,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายครัวเรือน 9,001 – 12,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นของใช้
ภายในครัวเรือน มีค่าสลากกินแบ่งฯ/หวยเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย เงินออมครัวเรือน 1 – 5,000 บาทต่อเดือน มีการลงทุนในกลุ่มฌาปนกิจ
หมู่บ้าน และมีปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนที่เกิดจากหนี้ในระบบ ครัวเรือนมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก 
ส่วนใหญ่รับรู้จากโทรทัศน์ แต่มีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย มีทัศนคติและการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจครัวเรือนมากที่สุด คือ ระดับทัศนคติ รองลงมาคือ อายุ, ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจ านวนการลงทุนในครัวเรือน 3) เมื่อ
พิจารณาแบบจ าลองที่ได้ พบว่าระดับทัศนคติเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 4) จากแบบจ าลองที่ได้สามารถ
น าตัวแปรด้านทัศนคติ การส่งเสริมอาชีพ และการให้ข้อมูลข่าวสาร มาวางแผนร่วมกับชุมชน เพราะครัวเรือนยังมีความรู้ความเข้าใจระดับ
น้อย การส่งเสริมการลงทุนโดยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อลดปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 
ค าส าคัญ:  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจครัวเรือน 
 

Abstract 
Research subject The Application of Philosophy of Sufficiency Economy to Solve the Household Economic 

Problem: A Cast Study at Samnakkabok Subdistrict, Mueang Chonburi District, Chonburi Its objectives are 1) to study 
household economic data Awareness level Knowledge, understanding, attitude and the application of the sufficiency 
economy philosophy to solve the problems of the household economy. 2) Study the relationship of factors. 3) Create 
and analyze the model of the application of the sufficiency economy philosophy to solve the problems of the 
household economy. 4) to will be used for public benefits for planning to solve household economic problems in 
community affairs primary data was collected by questionnaires with 280 households in the year 2018, analyzed for 
descriptive statistics. And inferential statistics, including t - test and F - test, found that 1) Most of the head of the 
household were female, aged between 51-60 years old, finished primary education. Whose main occupation is farmers 
have an uncertain income be a group member in the community No positions in the community and additional 
careers There are 2 members with incomes. Household income 5,001-20,000 baht per month. Household expenses 
9,001-12,000 baht per month, most of which are household items. There is a lottery fee / lottery expense. Household 
savings of 1 - 5,000 baht per month are invested in village cremation groups. And there are household economic 
problems resulting from the debt in the system Households have a high level of information about the sufficiency 
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economy philosophy. Most recognized by television but with a low level of knowledge and understanding The 
attitude and the application of the sufficiency economy philosophy to the level of solving household economy 
problems at a high level. 2) The factors that are most related to the application of the sufficiency economy 
philosophy to solve the household economy problem are the lower level of attitude. Coming is the amount of 
investment awareness level and sources of information 3) When considering the model obtained It was found that the 
attitude level was the most influential factor at the statistical significance level 0.01 and 4) From the model obtained, 
the attitude variables career promotion and providing information let's plan together with the community, because 
the household still has a low level of kn.owledge and understanding Promoting investment by grouping community 
enterprises to reduce household economic problems 

Keywords:  Philosophy applications, Household economics 
 

1. บทน า 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนท่ียุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หนึ่งในนั้น ต าบลส านักบก อ าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่ท่ีมีการท าเกษตรกรรมด้วยวิถีดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ จากการลงพื้นที่ให้บริการ
วิชาการของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา ได้ประสานงานกับผู้น า
ชุมชนเพื่อด าเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมีนายสมหวัง ช่ืนศิริกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส านักบก ได้ให้ข้อมูลว่า ด้วย
กระแสโลกาภิวัฒน์เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ ชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร มีรายได้ไม่แน่นอนจากการขายผลผลิตไปยังตลาดสดในชุมชน มีปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูง เพราะยังมีการใช้ปุ๋ยเคมี
และน้ ามันเช้ือเพลิงที่มีแนวโน้มแพงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพรับจ้างบริการทางการเกษตร และเป็นแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรม มีรายได้แน่นอนกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีอาชีพในภาคการเกษตรหรือนอกภาคการเกษตร ชาวบ้านเหล่านี้ต่างก็
ประสบกับปัญหาการหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเช่นเดียวกัน เนื่องจากต่างก็ประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น บางครัวเรือนขาดการ
วางแผนการใช้จ่ายเงิน ท าให้มีปัญหาด้านหนี้สิน ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบในอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อมารักษาสภาพคล่องในครัวเรือน เมื่อถึง
ก าหนดผ่อนช าระคืนจะใช้วิธีกู้เงินจากท่ีอื่นๆมาใช้คืนหมุนเวียนเช่นนี้ ท าให้อยู่ในวงจรหนี้สินที่ไม่จบสิ้น มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาคนให้
มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี (องค์การ
บริหารส่วนต าบลส านักบก, 2561) ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ ได้แก่ โครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและผักสวนครัว และโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับอาชีพเสริม 2) แนวทางการส่งเสริม
ตลาดชุมชน สินค้าพื้นเมืองหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ กองทุนหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ 3) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ใน
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน หมู่ 4 โบสถ์สร้าง 4) แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน ในโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ว่างงานและผู้สูงอายุ หมู่ 1-6 ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาหมู่บ้านในต าบลซึ่งประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วย 
บ้านบน บ้านหนองน้ าชอน บ้านหนองศรีสงวน บ้านไร่ และบ้านหนองกระต่าย มีจ านวน 1,316 ครัวเรือน และจ านวนประชากรทั้งสิ้น 
3,206 คน โดยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา และท าสวน และรับจ้างบริการทางการเกษตรและรับจ้างทั่วไป 
(ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร. 2561) 

แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีโครงการต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านต าบลส านักบกได้มีการพัฒนาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แต่เมื่อมีการสอบถามท่านนายก อบต. ในเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านยังไม่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจมา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต อีกทั้งการด าเนินโครงการในอดีตที่ผ่านมาเป็นเพียงการให้ความรู้ระยะสั้น ชาวบ้านจึงกลับมาด าเนินชีวิตใน
แบบเดิม จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในการศึกษา ประเด็นเรื่อง ทัศนคติของชาวบ้านว่ามีความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับใด มีปัจจัยส าคัญใดบ้างที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน 
ของชุมชนต าบลส านักบก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้ชาวบ้านในต าบลเกิดภูมิคุ้มกัน 
สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต จึงพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ในอนาคตได้ เพื่อให้การพัฒนาชุมชนและประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ระดับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการประยุกต์แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนต าบลส านักบก 
2) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหา

เศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนต าบลส านักบก 
3) วิเคราะห์แบบจ าลองการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชน

ต าบลส านักบก 
4) เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนต าบลส านักบก 

1.3 การส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1) แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ประเวศ วะสี (2542: 4-6) ได้ให้ความเห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้แปลว่า ไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่ค้าขาย ไม่ผลิต 

ไม่ส่งออก ไม่ท าเศรษฐกิจมหภาค แต่หมายถึง การที่มนุษย์เรามีความพอเพียงในอย่างน้อย 7 ประการ ได้แก่ (1) พอเพียงส าหรับทุกคน 
ทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน (2) จิตใจพอเพียง ท าให้รักและเอื้ออาทรต่อผู้อื่นได้ คนที่ไม่พอ จะรักคนอื่นไม่เป็นและ
ท าลายมาก (3) สิ่งแวดล้อมพอเพียง ได้แก่ การรู้จักท่ีจะอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการยังชีพและ
ท ามาหากินในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น (4) ชุมชนเข้มแข็งพอเพียง คือ การที่ชุมชนสามารถรวมตัวกัน 
มีความสามัคคีต่อกัน เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคง มีความเข้มแข็ง ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายดาย ส่งผลให้ชีวิตมี
ความสุขมีคุณภาพที่ดี (5) ปัญหาพอเพียงมีการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ร่วมกันและสามารถปรับตัวต่อสภาวการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง (6) 
อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือ การที่กลุ่มชนมีวิถีการด าเนินชีวิตที่สัมพันธกับสิ่งแวดล้อมและรากฐานทางวัฒนธรรมของตน และ 
(7) มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบ เดี๋ยวจน เดี๋ยวรวย คือ ความเป็นปกติและยั่งยืน ซึ่งอาจจะเรียกในช่ืออื่นๆ ได้ เช่น เศรษฐกิจ
พื้นฐาน หรือเศรษฐกิจบูรณาการ เป็นต้น 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคต ิ
การรับรู้ คือ การสัมผัสที่มีความหมาย การรับรู้จึงเป็นกระบวนการตีความในสิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาท

สัมผัสว่าคืออะไร ซึ่งตอบสนองต่อสิ่งเร้า การรับรู้หากไม่บอกผู้อื่นทราบ คนอื่นก็ไม่สามารถจะทราบได้ (นิศารัตน์ หิรัญชาติ, 2552) ความรู้
ความเข้าใจ คือ บรรดาข้อเท็จจริง หรือรายละเอียดของเรื่องราวและการกระท าใดๆที่มนุษย์ได้สะสม และถ่ายทอดกันต่อๆมา ตั้งแต่ในอดีต 
และเราสามารถรับทราบสิ่งเหล่านั้นได้ (วิจารณ์ พานิช, 2548) การวัดความรู้และความเข้าใจ เป็นการวัดความสามารถในการระลึกเรื่องราว
ข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์ต่างๆ ด้วยค าถามวัดความรู้ (ไพศาล หวังพานิช, 2543) แบ่งได้ดังนี้ (1) ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถาม
รายละเอียดของเนื้อหา ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องราวทั้งหลาย เช่น ศัพท์ นิยาม และกฎต่างๆ เป็นต้น (2) ถามความรู้ในวิธีการด าเนินการ 
เป็นการถามวิธีการปฏิบัติต่างๆ แบบแผนประเพณี ขั้นตอนของการปฏิบัติทั้งหลาย เช่น ระเบียบแบบแผน ล าดับขั้นตอน และแนวโน้ม เป็น
ต้น (3) ถามความรู้รวบยอด เป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุป หรือหลักการของเรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะร่วม 
เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลัก หรือหัวใจของเนื้อหานั้นๆ เช่น หลักวิชาและการขยายหลักวิชา ทฤษฎีและโครงสร้าง เป็นต้น 
ทัศนคติ หมายถงึ ความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เกิดจากความโน้มเอียงของจิตใจ ซึ่งแสดงออกเพื่อโต้ตอบสิ่งเร้า โดยจะแสดงออก
โดยทางสนับสนุน เห็นดีเห็นชอบด้วย หรือ ต่อต้าน ไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ได้ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2540) 

3) แนวความคิดเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
การประยุกต์ หมายถึง การน าความรู้ในวิทยาการต่างๆมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) การ

ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครัวเรือน จึงเป็นการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับบุคคลและครอบครัว (สุเมธ 
ตันติเวชกุล, 2549) คือ สามารถท าให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนใน 5 ด้าน ได้แก่ จิตใจ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้รู้จักค าว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผู้อื่น พยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความช านาญ ให้ตนมี
ความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียง โดยให้ยึดเส้นทางสายกลางในการด ารงชีวิต 

4) การทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เนตรชนก จ านงกูล และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชน 

ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อน าเสนอแนวทางการพัฒนาการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของประชาชน ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 
กลุ่มตัวอย่างมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการท างาน ด้านความพอประมาณ ด้านความมีเหตุผล 
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ด้านการมีภูมิคุ้มกัน ด้านเง่ือนไขความรู้และด้านเง่ือนไขคุณธรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการท างาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการประยุกต์ใช้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตและการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับ นิศารัตน์ 
หิรัญชาติ (2552) ศึกษาเรื่อง การน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของข้าราชการสังกัดศูนย์
รักษาความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการสังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาทต่อเดือน มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้ส่วนใหญ่มาจากโทรทัศน์ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับปานกลาง มีทัศนคติที่ดี มีการน าไปปรับใช้ในระดับมาก โดยส่วนมากปรับใช้ด้านการประหยัดทรัพยากร 
ได้แก่ ไฟฟ้า น้ าประปา ปัจจัยที่มีผลต่อการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับช้ันยศ ระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ ได้แก่ เพศ อายุ และรายได้ ในขณะที่ อนุวัต สงสม (2552) ศึกษาเรื่อง เศรษฐกิจของภาคครัวเรือนจังหวัด
ปัตตานี ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ พบว่า ครัวเรือนจ านวน 408 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีรายได้จากค่าแรงและ
เงินเดือน และมีรายจ่ายประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด โดยมีรายได้เฉลี่ย 12,480.60 บาท ต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ย 
12,087.20 บาทต่อเดือน ซึ่งต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยเล็กน้อย หนี้สินในระบบ 120,156.10 บาทต่อครัวเรือน ที่มาจากการกู้ยืมธนาคาร
พาณิชย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน ตามล าดับ และหนี้สินนอกระบบ 14,595.99 บาทต่อ
ครัวเรือน โดยวัตถุประสงค์การก่อหนี้ส่วนใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของสมาชิก และลงทุนท า
การเกษตรและประมง ตามล าดับ ที่ได้เพิ่มตัวแปรด้านการกู้ยืมเงินในและนอกระบบ และการลงทุนทางการเกษตร ดังนั้นเมื่อครัวเรือน
มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะสามารถบริหารจัดการด้านระบบการท างาน บุคลากร และทักษะ สอดคล้องกับ วรานิษฐ์ พรรณอุดม
สิทธ์ิ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการวิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมสระแก้วอย่างมีประสิทธิผล งานวิจัยครั้งนี้ได้น าตัวแปรที่มีผลต่อการ
น าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ความมี
ส่วนร่วมในชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การมีงานท า การได้รับข้อมูลข่าวสารและแหล่งที่มาของข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทของรายจ่ายและการลงทุน และปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนที่ประกอบด้วยหนี้สินในระบบ
และนอกระบบ 

5) กรอบแนวความคิดของการวิจัย        
     ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
6) สมมติฐานการวิจัย มีดังนี ้
 

1.ปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครวัเรือนและข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่    
            - เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
      -  การมีอาชีพหลัก และความแน่นอนของรายได ้
      -  จ านวนการเป็นสมาชิกกลุ่ม 
      -  การมีต าแหน่งในชุมชน และการมีอาชีพเสริม 
      -  จ านวนสมาชกิในครัวเรือนที่มีงานท า 
      -  ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
      -  ประมาณการรายจ่ายเฉลีย่ต่อเดอืน 
      -  ประมาณการเงินออมเฉลี่ยต่อเดอืน 
     -  จ านวนการลงทุนในครัวเรือน 
      -  จ านวนปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรอืน 
2. ผลรวมของค่าระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
3. จ านวนแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
4. ผลรวมของค่าระดับความรู้และความเข้าใจ  
5. ผลรวมของค่าระดับทัศนคติของครัวเรือนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 

ผลรวมของค่าระดับ 
การประยุกต์แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

ครัวเรือน 
กรณีศึกษา: ต าบลส านักบก 

อ าเภอเมืองชลบุรี  
จังหวัดชลบุร ี

 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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(1) ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือนและข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา จ านวนการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท า ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ
การเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน และมีการลงทุนในครัวเรือน น่าจะมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ในทิศทางเดียวกัน ส่วนตัวแปรประมาณการรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และปัญหาเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน น่าจะมีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้าม นอกจากนี้ เพศ การมีอาชีพหลัก ความแน่นอนของรายได้ การมีต าแหน่งใน
ชุมชน และการมีอาชีพเสริม น่าจะมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน แต่ไม่สามารถบอกทิศทางได้ เนื่องจากเป็นตัวแปรประเภทในนาม 

(2) ตัวแปรเกี่ยวกับระดับการรับรู้ จ านวนแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร ระดับความรู้และความเข้าใจ 
และทัศนคติ น่าจะมีความสัมพันธ์กับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ใน
ทิศทางเดียวกัน  

(3) แบบจ าลองการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน
ที่ได้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ชุมชนต าบลส านักบก อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
2.1 วิธีการด าเนินการวิจัย  

1) ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
ต าบลส านักบกมีครัวเรือนจ านวน 6 หมู่บ้าน รวม 938 ครัวเรือน ณ ปี 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างคือตัวแทนที่เป็น

หัวหน้าครัวเรือนโดยเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลของครอบครัวได้ดีที่สุด มาครัวเรือนละ 1 ตัวอย่าง จากนั้นเลือก
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนมาเพื่อให้ข้อมูล ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จ านวน 280 ตัวอย่าง โดย
ใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่าง ของ Taro Yamane (1967) เพื่อการประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิต ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% คือ  

12 


Ne

N
n  

เมื่อ  e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของประชากร เท่ากับ 0.05 
        N คือ จ านวนประชากร (ครัวเรือน) 
        n คือ จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 

โดยท าการเลือกตัวอย่างแต่ละหมู่ ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) เนื่องจากลักษณะของ
ประชากรแต่ละหมู่ไม่แตกต่างกันมากนัก ส่วนภายในหมู่มีความแตกต่างของการน าปรัชญา เศรษฐกิจมาใช้แก้ปัญหาครัวเรือนของ
หัวหน้าครอบครัว จากนั้นเลือกตัวอย่างแต่ละหมู่และภายในหมู่มาให้ข้อมูล ด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การค านวณหาจ านวนตัวอย่าง 
เป็นดังนี ้

 

ตารางที่ 1 การเลือกตัวอย่างครัวเรือนแต่ละหมู่บ้าน 
หมู่ที ่ จ านวนประชากร (ครัวเรือน) จ านวนตัวอย่าง (ครัวเรือน) 

1 60 18 
2 116 35 
3 135 40 
4 234 70 
5 286 85 
6 107 32 

รวม 938 280 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท่ีได้จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์จาก นิศารัตน์ หิรัญชาติ (2552) รวมถึงข้อแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา  จึงแบ่ง
แบบสอบถาม 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของหัวหน้าครัวเรือนและข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ได้แก่ 
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เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา การมีอาชีพหลัก ความแน่นอนของรายได้ จ านวนการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน การมีต าแหน่งใน
ชุมชน การมีอาชีพเสริม จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท า ประมาณการรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณการรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดื อน 
ประมาณการเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน จ านวนการลงทุนในครัวเรือน และจ านวนปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
ระดับการรับรู้ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งค าถามเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ระดับการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นแบบวัดที่เลือกตอบ 2) จ านวนแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 3) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับทัศนคติของครัวเรือน ต่อการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน และ ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับระดับการน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เป็นการวัดระดับ
ความสามารถของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2.3 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้มีการทดสอบความตรงตามเนื้อหา มีขั้นตอนดังนี้ 1) น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาท าการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา โดยการขอค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ ร่วมกันตรวจสอบ ให้ค าแนะน า แล้วน าปรับปรุงแก้ไข  และ 2) น า
แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 56 ราย ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.947 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ระดับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการประยุกต์แนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า 
1) ข้อมูลทั่วไปของหัวหน้าครัวเรือนและเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ

ระหว่าง 51 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร มีความเห็นว่ามีรายได้ไม่แน่นอนจากอาชีพหลัก 
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน ไม่มีต าแหน่งในชุมชนและอาชีพเสริม จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีรายได้ 
2 คนต่อครัวเรือน รายได้ครัวเรือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 20,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายครัวเรือนอยู่ระหว่าง 9,001 – 12,000 บาทต่อ
เดือน ส่วนใหญ่จ่ายเป็นค่าของใช้ภายในครัวเรือน (คิดมูลค่าน้อยกว่า 500 บาท) ส่วนรายจ่ายฟุ่มเฟือยที่อาจก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนต่อเดือน พบว่า ค่าสลากกินแบ่งฯ/หวย (มูลค่าอยู่ระหว่าง 1 – 500 บาท) ในขณะที่เงินออมครัวเรือนอยู่ระหว่าง 1 – 5,000 
บาทต่อเดือน อีกท้ังครัวเรือนส่วนใหญ่มีการลงทุนในรูปแบบของประกันชีวิตของกลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน นอกจากนี้ครัวเรือนมีความเห็น
ว่ามีปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนซึ่งเกิดจากหนี้ในระบบ ที่ครัวเรือนไปกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเปน็
สมาชิกกลุ่มกองทุนเงินล้านตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อน ามาลงทุนทางการเกษตร 

 2) ครัวเรือนมีระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับมาก ซึ่งครัวเรือนได้รับข่าวสารมาจากโทรทัศน์เป็นส่วนใหญ่ 
รวมถึงระดับทัศนคติของครัวเรือน และระดับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชน
ต าบลส านักบก อยู่ในระดับมากเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนยังมีระดับความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย 

3.2 ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก พบว่า ระดับทัศนคติ ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร จ านวนแหล่งที่มาของ
ข้อมูลข่าวสาร จ านวนการลงทุน จ านวนปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือน จ านวนการเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 กล่าวคือ 0.847** , 0.534** , 0.514** , 0.435** และ 0.319* ตามล าดับ 

3.3 วิเคราะห์แบบจ าลองการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก แบบจ าลองที่ได้คือ  

Y    =    - 19.547      +   1.769 X18   +   0.245X2    +   1.274 X15    +   1.374 X13    
                      (-3.228)**          (9.117)**         (3.651) **        (2.414)*           (2.350)*      
                                            [0.705]           [0.234]          [0.175]            [0. 170]        
 R = 0.899 R2 = 0.809 F – statistic = 50.719** Std. Error of the Estimate = 6.915 
  ค่าใน (  ) เป็นค่า t – statistic ค่าใน [  ] เป็นค่ามาตรฐาน  
 

ที่มา: จากการค านวณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13           วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

 103 

จากแบบจ าลองที่ พบว่า ตัวแปรอิสระทั้งหมด ได้แก่ ระดับทัศนคติของครัวเรือน (X18), อายุ (X2), ระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (X15) และจ านวนการลงทุนในครัวเรือน (X13) มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม คือ ระดับการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก (Y) ในระดับมาก (R = 0.899) ส่งผลต่อตัวแปรตามร้อยละ 80.90 
(R2 = 0.809) แบบจ าลองนี้มีความสามารถในการอธิบายหรือพยากรณ์ตัวแปรตามได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 (F – statistic = 
50.719**) แบบจ าลองนี้มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ตัวแปรตาม (Standard Error of the Estimate) เท่ากับ 6.915 คะแนน  

3.4 เพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนต าบล
ส านักบก 

จากผลการทดสอบค่าเฉลี่ยเพื่อเปรียบเทียบระดับการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก จ าแนกตามตัวแปรอิสระแต่ละตัว พบว่า เมื่อจ าแนกตามการมีต าแหน่งในชุมชน การมีอาชีพเสริม และ
การลงทุนในครัวเรือน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นเมื่อน าแบบจ าลองและผลการทดสอบความแตกต่างกันของระดับ
การประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนชุมชนต าบลส านักบก ท าให้คณาจาร ย์ในสาขา
เศรษฐศาสตร์สามารถน าผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาพิจารณาวางแผนร่วมกันกับนายกอบต. ผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน โดย
ทางสาขาเศรษฐศาสตร์ได้ข้อเสนอแนะให้ชุมชนมีการจัดท าแผนต่างๆ ดังนี้ 1) ก าหนดแผนงานโดยมุ่งหวังให้ครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของตน เป็นประการส าคัญ 2) ระดมความ
คิดเห็นระหว่างสมาชิกในชุมชนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจตั้งคณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่หาแนวทางการสร้างรายได้ให้ชุมชน 3) 
คณะกรรมการหมู่บ้านควรมีการประสานความช่วยเหลือกับเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้ที่
แน่นอนจากอาชีพหลัก รายได้เสริมหลังจากหมดฤดูท านา และช่องทางการลงทุนต่างๆ 4)  มีแผนระยะยาวในการอบรมท าบัญชี
ครัวเรือนและอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้น าชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้ครัวเรือนมีความสามัคคี มีวินัยการออมมากขึ้นและ
สม่ าเสมอ เพราะถือเป็นวิธีที่ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันท่ีดีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนอย่างยั่งยืน 

3.5 อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยครั้งสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
  1) การศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจครัวเรือน ระดับการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการประยุกต์แนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนมีอาชีพเกษตรกรและเห็นว่าไม่มีความแน่นอนของรายได้
จากการเกษตร จึงต้องไปรับจ้างในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร นอกจากนี้สมาชิกครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชนเพื่อจะมีรายได้
เพิ่มขึ้นบ้างและทราบข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วย ครัวเรือนในชุมชนนี้ส่วนมากไม่มีอาชีพเสริมในขณะเดียวกันก็มีพฤติกรรม
การใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์จึงท าให้มีรายจ่ายมากกว่ารายได้และอาจก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนตามมา สาเหตุอีกประการ
หนึ่งของปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนคือระดับการศึกษาท่ียังน้อยอีกท้ังการได้รับความรู้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงยังน้อย จึงท าให้ไม่มีความคิดที่จะประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน เช่น ยังใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ไม่เห็นถึงความส าคัญของ
การออม และผลิตสินค้าใช้เองเพื่อลดต้นทุนในครัวเรือน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อการน าแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาในอนาคตได้ 

2) การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า ตัวแปรที่สัมพันธ์มากท่ีสุดคือระดับทัศนคติ รองลงมาคือ อาย,ุ ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และจ านวนการ
ลงทุนในครัวเรือน ซึ่งมีทิศทางเดียวกับระดับการประยุกต์ใช้ สอดคล้องกับ นิศารัตน์ หิรัญชาติ (2552) และเป็น   ตัวแปรส าคัญใน
แบบจ าลอง น าใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนของชุมชนต าบลส านักบกต่อไป แต่แตกต่างจาก เนตรชนก จ านงกูล 
และคณะ (2559) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ เพศ และระดับการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3) วิเคราะห์แบบจ าลองการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน พบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือ ระดับทัศนคติ รองลงมาคือ ระดับการรับรู้ ที่ส่งผลในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ นิศารัตน์ หิรัญชาติ 
(2552) ในขณะที่ระดับความรู้ความเข้าใจไม่ส่งผลต่อการประยุกตใช้ จึงกล่าวได้ว่า หัวหน้าหรือตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาน้อย และยังไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ จึงท าให้ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้น าชุมชนได้มีการสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีส่วนท า
ให้ครัวเรือนสามารถน าแนวคิดปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้การอบรมความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้คือการลงทุนของครัวเรือน ซึ่งมีความส าคัญต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน
อย่างมาก เนื่องจากครัวเรือนสามารถจัดสรรรายได้และรายจ่ายอย่างเหมาะสม และมีเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉนและสามารถ



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 104 

น าไปลงทุนต่อได้ ซึ่งจะท าให้เงินออมที่ลงทุนไปเกิดประโยชน์เพิ่มพูนเป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่ง จึงต้องมีการสนับสนุนการรวมกลุ่ม
เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชนและครัวเรือน  

อย่างไรก็ตาม การที่ครัวเรือนมีการใช้จ่ายที่มีเหตุผล รวมกลุ่มผลิตสินค้าใช้เอง ก็สามารถเก็บออมเงินได้ และการ
เป็นสมาชิกกลุ่มกองทุนเงินล้านเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อน าไปลงทุนในอาชีพของตนเองและสามารถช าระเงินกู้คืนได้ ดังนั้นเมื่อ
ครัวเรือนมีวินัยในการออมและช าระคืนเงินกู้เช่นนี้ก็จะท าให้ไม่เกิดหนี้สินในครัวเรือนมากเกินไป และปัญหาการกู้เงินนอกระบบก็จะ
ลดลง ดังนั้นเมื่อปัญหาหนี้สินลดลง ท าให้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนก็ลดลงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ครัวเรือนมีการร่วมมือกันระหว่าง
สมาชิกในครัวเรือนและในชุมชนที่จะต่อยอดขยายผลการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับ อนุวัต สงสม (2552) ทีว่ัตถุประสงค์การก่อหนี้ส่วนใหญ่เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ของสมาชิก และลงทุนท าการเกษตร ผลักดันชุมชนมีการออมเงินและลงทุน เป็นตัวแปรส าคัญในแบบจ าลอง 

4) การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะต่อการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนในชุมชนต าบลส านักบก ซึ่ง
ทางคณาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ (2559) ได้น าเสนอแนวทางในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว 
ภายใต้แผนงานบริการวิชาการสู่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (2559) เพื่อชุมชนเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและ
ยั่งยืน สาขาเศรษฐศาสตร์จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อกระตุ้นให้ผู้น าชุมชน ได้แก่ นายก  อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน และสมาชิกในชุมชนทุกครัวเรือน มีการน าเอาความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนและสร้างรายได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื่อง และสนับสนุนชุมชนต าบลส านักบกมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนในอนาคต  

3.6 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย แบ่งเป็นข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป ดังน้ี 
1) ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐบาล ควรสนับสนุนงบประมาณส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนได้มีการเข้าถึง

แหล่งข้อมูลข่าวสารและแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปหมุนเวียนในกิจการของครัวเรือน ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาคเอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้แก่ ข้าวกล้องอนามัย ไม้กวาดทางมะพร้าว และเครื่องจักรสารจากหวาย ให้เป็นที่
ต้องการของตลาดมากข้ึน เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ และส่งผลให้ครัวเรือนมีทัศนคติท่ีดีต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การศึกษาครั้งนี้อาจได้ตัวแปรที่ยังไม่ครบถ้วน ควรศึกษาตัวแปรอิสระอื่น
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้รูปแบบสมการที่เหมาะสมยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการขยายการศึกษาเกี่ยวกับการผลิต การลงทุน และอาชีพ
เสริมในชุมชนที่หลากหลายขึ้น 
 

4. สรุป 
สรุปผลการวิจัยครั้งนี ้พบว่า 1) หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 – 60 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มี

อาชีพหลักคือเกษตรกร มีรายได้ไม่แน่นอน เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน ไม่มีต าแหน่งในชุมชนและอาชีพเสริม มีสมาชิกที่มีรายได้ 2 คน 
รายได้ครัวเรือน 5,001-20,000 บาทต่อเดือน รายจ่ายครัวเรือน 9,001 – 12,000 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นของใช้ภายในครัวเรือน 
มีค่าสลากกินแบ่งฯ/หวยเป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย เงินออมครัวเรือน 1 – 5,000 บาทต่อเดือน มีการลงทุนในกลุ่มฌาปนกิจหมู่บ้าน และมี
ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนที่เกิดจากหนี้ในระบบ ครัวเรือนมีการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก ส่วนใหญ่
รับรู้จากโทรทัศน์ แต่มีความรู้ความเข้าใจระดับน้อย มีทัศนคติและการประยุกต์แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจครัวเรือนระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์แนวคิดดังกล่าวมากที่สุด เมื่อพิจารณาค่า Pearson 
Correlation คือ ระดับทัศนคติ รองลงมาคือ จ านวนการลงทุน ระดับการรับรู้และแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร  3) แบบจ าลองที่ได้คือ 
Y = -0.970 + 2.746X4

** + 6.398X5
** + 0.001X12

* + 0.951X13 - 0.614X14 + 3.045X15
** + 0.997X16 - 1.568X17

** + 1.226X18
** 

โดย R2 = 0.809 พบว่าระดับทัศนคติเป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และ 4) เมื่อพิจารณาแบบจ าลอง
สามารถน ามาวางแผนร่วมกับนายก อบต. โดยให้ครัวเรือนมีทัศนคติที่ดีต่อการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของตน ส่งเสริมให้มีการรับรู้ข่าวสารจากแหล่งที่มาได้หลายช่องทาง เพราะครัวเรือนยังมีความรู้ความ
เข้าใจระดับน้อย หาแนวทางให้มีรายได้จากอาชีพเสริมให้มากขึ้น มีการลงทุนโดยรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อลดปัญหาเศรษฐกิจ
ครัวเรือน โดยให้การอบรมท าบัญชีครัวเรือนและอาชีพเสริมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผู้น าชุมชนควรสร้างจิตส านึกให้ครัวเรือนมีวินัยการ
ออมมากข้ึนและสม่ าเสมอ เพื่อให้เกิดการลงทุนในชุมชน เพราะถือเป็นวิธีที่ท าให้เกิดภูมิคุ้มกันท่ีดีในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนได้
อย่างยั่งยืน 
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5. กิตติกรรมประกาศ  
การวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ดี โดยได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ ข้าวกล้องอนามัย ไม้กวาดทางมะพร้าว และเครื่องจักรสารจากหวาย อย่างต่อเนื่อง ถึง ปี พ.ศ. 
2561 โอกาสนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตจักรพงษ  ภูวนารถ 
และผู้บริหารของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่าน  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  โดยใช้วิธีบูรณาการผ่านรูปแบบการด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา และ 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาและแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริม 

ความเป็นครู มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า(Rating Scales) 5ระดับ จ านวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D .)  ค่าร้อยละ       

ผลการศึกษา พบว่า 1) กิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยใช้วิธีบูรณาการผ่านรูปแบบการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา ด าเนินโครงการจ านวน 4 แห่ง คือ (1) โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย (2) 
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา (3) โรงเรียนวัดสุทธจินดา (4) กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส  บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ  2) โดยภาพรวม
ของการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาวิชาชีพครูมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก   
ค าส าคัญ  :  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  ชมรมครูอาสา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล   

 

Abstract 
This research aimed to; 1) study professional teacher promotion activities by means of integrating through 

the model of social skills promotion activities provided for children, youth, and children who are underprivileged of 
education; and 2) study the satisfaction level of student teachers towards professional teacher promotion activities. 
The project of social skills promotion activities provided for children, youth, and children who are underprivileged of 
education and satisfaction questionnaire towards professional teacher promotion activities were used as a research 
instrument that contains a questionnire with 5 rating scales. Statistics used to analyze data consisted of mean, 
Standard Deviation, and percentage. 

The finding shows that: 1) the professional teacher promotion activities using integration through the model 
of social skills promotion activities provided for children, youth, and children who are underprivileged of education has 
provided for 4 places including (1) Khokphai-Khanai School; (2) KiattiKun Wittaya School; (3) Watsuthajinda School; and 
(4) the group of underprivileged children and youths who settled along the railroad sides; and 2) the overall 
satisfaction of student teachers towards professional teacher promotion activities was at a high level. 
Keywords : Professional Teacher Promotion Activity , Volunteer Teacher Club , Vongchavalitkul University 
 

1. บทน า 
คณะศึกษาศาสตร์ (2556) ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

พ.ศ.2556 ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  เพื่อเป็นไปตามประกาศคุรุสภา เรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพ ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ในส่วนว่าด้วยองค์ประกอบของมาตรฐานและเกณฑ์การรับรองปริญญาทางการศึกษา 
(หลักสูตร 5 ปี)  ด้านมาตรฐานการผลิต ข้อ 2.4 (4) การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู และด้านมาตรฐานบัณฑิต ข้อ 3.4 การพัฒนา
คุณลักษณะความเป็นครู รวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพนักศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะ
ศึกษาศาสตร์  จึงมีมติให้ก าหนดกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร จ านวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 1)การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาวิชาชีพ
ครู  2) งานวันครู  3) เป็นสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษา 1 ชมรม และเข้าร่วมกจิกรรมชมรมครูอาสา  4) ปฏิบัติธรรมน าชีวิต  5) ตามรอยครู
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ดี  6) บริการสาธารณะ หรือ ค่ายอาสา หรือกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม 7) พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู หรือ คุณลักษณะ ความเป็นผู้น าหรือ
ผู้ก ากับลูกเสือ 8) เข้าร่วมการศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือสถานประกอบการหรือศึกษาเรี ยนรู้ดูจากต้นแบบ 9) เข้าประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติด้านการศึกษาและ 10) ปัจฉิมนิเทศ ซึ่งสอดคล้องกับธิดารัตน์ ตันนิรัตร์ (2551) ได้ศึกษาพบว่า หลักสูตรครู 5 ปี มี
เป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตครูให้มีความเป็นครู มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่เข้มข้น ดังนั้นระหว่างการเรียนใน
หลักสูตร 5ปีคุรุสภาจึงได้ประกาศให้มีกิจกรรมเสริมความเป็นครูเพิ่มขึ้นจากหลักสูตรเดิม 4 ปี  
 ชมรมครูอาสา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นชมรมที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีความ
สนใจในการจัดโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน แบบสร้างสรรค์    จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมครูอาสา 
นักศึกษาวิชาชีพครูได้ฝึกการเขียนโครงการฝึกการคิด วางแผนออกแบบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับเด็ก เยาวชน จนเกิดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างหลากหลายกิจกรรม เมื่อนักศึกษาได้ลงพื้นที่ส ารวจก่อนวางแผนโครงการ  ได้ส ารวจสถานศึกษาหลายแห่งและแหล่งชุมชน
แออัดในเขตจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ทักษะทางด้านสังคมของเด็กเป็นพื้นฐาน ในการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมชองเด็กในอนาคต  เพื่อ
เป็นการพัฒนาความสามารถในการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับแบบแผนที่สังคมยอมรับให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  ซึ่ง
เด็กอายุ 3-6 ปีจะเป็นวัยที่สนใจเรียนรู้สังคมภายนอกบ้านมากขึ้น เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่นที่อยู่รอบตัว   
ซึ่งการจัดโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชนในครั้งนี้จะช่วยให้เด็กได้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพทั้งของ
ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครู ชมรมครูอาสา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จึงด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 3 คือ เป็นสมาชิกชมรม
กิจกรรมนักศึกษา1ชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมครูอาสา และกิจกรรมที่ 6 คือ บริการสาธารณะหรือค่ายอาสา หรือกิจกรรมอาสาเพื่อ
สังคม ซึ่งสิ่งที่คาดว่านักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ คือ นักศึกษาวิชาชีพครูมีคุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถภาพทางวิชาชีพ
สูงขึ้น  มีความศรัทธาในวิชาชีพครูสูงขึ้นและเพื่อเพิ่มโอกาสฝึกทักษะทางวิชาชีพจากการ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดประสบการณ์ตรง มีการ
น าความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้จริง เกิดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ วางแผน ออกแบบกิจกรรม รู้จักการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกการท างานเป็นทีม มีทักษะการเป็นผู้น า ผู้ตามทีด่ีและเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นพลเมืองด้วย   
 วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โดยใช้วิธีบูรณาการผ่านรูปแบบการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง
สังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากร คือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่เป็นสมาชิกชมรมครูอาสา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประจ าปี

การศึกษา 2561   
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) คือ นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5 ปี) 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 35 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัด กิจกรรมเสริมความเป็นครู                                                                                                                
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ คือ ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริม

ความเป็นครู เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) โดยรวมแล้วข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่า IOC ระหว่าง 0.397 - 0.892 ซึ่งผู้วิจัยได้แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา
ของข้อค าถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญและได้น าแบบวัดไปทดสอบความเช่ือมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม
วิธีของ ครอนบาค (Cronbach, 1990) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.974                                                                               

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D .) และค่าร้อยละ 

ระยะเวลาในการด าเนินการ  จ านวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 
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ตารางท่ี 1 ขั้นตอนการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อย            
             โอกาสทางการศึกษา  แบ่งเป็น 11 ขั้นตอน ดังนี้  

 
วิธีการ/กระบวนการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ษ. 
62 

พ.ค. 
62 

ร่างข้อเสนอโครงการ /          
น าเสนอ ปรับแก้ไขโครงการ   /         
รอผลอนุมัติโครงการ   /         
ประชุมเตรียมด าเนินโครงการ 
- ส ารวจ  
- รวบรวมข้อมูล  
- วางแผนในการด าเนินกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางสังคม * 

  / /       

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็กและเยาวชน ณ 
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย  ** 

    /      

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็กและเยาวชน ณ 
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  **    

    /      

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็กและเยาวชน ณ 
โรงเรียนวัดสุทธจินดา  **  

     /     

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อย
โอกาส (ชุมชนสองข้างทางรถไฟ) ณ บา้นเสมาลัย  
**   

      /    

ประชุมสรุปโครงการและถอดบทเรียน        /   
จัดท ารูปเล่มสรุปโครงการ         /  
น าเสนอสรุปโครงการ          / 
 

หมายเหต ุ      *    สถานศึกษาทีจ่ัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม จ านวน 4 แห่ง ดังนี้ 
1)  โรงเรียนบ้านโคกไผ-่ขนาย    2)  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา          
3)  โรงเรียนวัดสุทธจินดา  4)  กลุ่มเด็กและเยาวชนดอ้ยโอกาส(ชุมชนสองข้างทางรถไฟ)  

        **   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย 4 ฐาน คือ 
     ฐานที่ 1  ฝึกให้รู้จกัตนเอง    ฐานที่ 2  คุณธรรมน าสู่การปฏิบัต ิ 

    ฐานที่ 3  ฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม ฐานที่ 4  การส่งเสริมอาชีพ  
 

3. ผลการศึกษา 
3.1  ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  โดยใช้วิธีบูรณาการผ่านรูปแบบการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ

ทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา จ านวน  4  แห่ง  ดังนี้               
1)  โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย   
    วัน เวลา ในการด าเนินงาน  : วันจันทร์ที ่3  ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
    สถานท่ีจัด : โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
2)  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา    
     วัน เวลา ในการด าเนินงาน  : วันจันทร์ที ่17  ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. 
    สถานท่ีจัด :  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
3)  โรงเรียนวัดสุทธจินดา    
     วัน เวลา ในการด าเนินงาน  : วันจันทร์ที ่21 มกราคม 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น. 
     สถานท่ีจัด :  โรงเรียนวัดสุทธจินดา  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
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4)  กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ)   
                 วัน เวลา ในการด าเนินงาน  : วันอาทิตย์ที ่16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 – 13.00 น.                      

    สถานท่ีจัด : มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
   โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา ด าเนินกิจกรรม จ านวน  

4 ฐาน คือ 
         ฐานท่ี 1 ฝึกให้รู้จักตนเอง : กิจกรรมโยนห่วงตามอาชีพท่ีสนใจ แนะแนวการศึกษาต่อและร่วมแสดงความคิดเห็นถึงอาชีพ
ที่ตนเองอยากเป็นในอนาคต เพื่อตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษา 
              ฐานท่ี 2 คุณธรรมน าสู่การปฏิบัติ : กิจกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ที่ฝึกความพยายามและความอดทน เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยตนเอง 

    ฐานท่ี 3 ฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม : กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กแสดงความ
คิดเห็นว่าควรหรือไม่ควรปฏิบัติตามกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม 

    ฐานท่ี 4 การส่งเสริมอาชีพ :  กิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกฝนอาชีพ เพื่อสามารถน าไปเป็นอาหารว่างระหว่าง
วัน  หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการส่งเสริมอาชีพในระหว่างเรียน โดยพี่ประจ าฐานจะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วให้
น้องลงมือปฏิบัติเอง   

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
รวมจ านวน 400 คน สามารถแบ่งได้ ดังนี้      

- เด็ก อายุ แรกเกิด – 6 ปี          จ านวน    200 คน 
- เด็ก อายุ  7-15  ปี                 จ านวน    100 คน 
- นักศึกษา(วิชาชีพครู)    จ านวน     40 คน 
- ครู อาจารย์และผู้ปกครอง         จ านวน     60 คน 

3.2 ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับ
เด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษา จ านวน 4 แห่ง ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มี               
               ต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็ก 

    ทีด่้อยโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 4 แห่ง  
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ ระดับ 

การแปลผล 
 

ล าดับ X  S.D. 
1) โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย 4.27 0.28 มาก 3 
2) โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา   4.19 0.19 มาก 4 
3) โรงเรียนวัดสุทธจินดา   4.36 0.19 มาก 2 
4) กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส(บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ)   4.48 0.19 มาก 1 

ภาพรวม 4.32 0.13 มาก  
 

จากตารางที่ 2  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง
สังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้ง  4 แห่ง  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.32 , S.D.=0.13)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส(บริเวณ
ชุมชนสองขา้งทางรถไฟ) มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรก (X =4.48, S.D.=0.19) รองลงมา คือ โรงเรียนวัดสุทธจินดา (X =4.36 , S.D.=0.19)  
โรงเรียนบ้านโคกไผ่-ขนาย(X =4.27, S.D.=0.28) และโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา (X =4.19 , S.D.=0.19) เรียงตามล าดับ 

3.3 ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  ดังแสดงไว้ในตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อ  
             การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู   

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ ระดับ 
การแปลผล 

 
ล าดับ X  S.D. 

1. นักศึกษามีอิสระในการด าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่ 4.14 0.14 มาก 7 
2. ความเสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม 4.28 0.59 มาก 3 
3. ความสามารถในการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 4.14 0.58 มาก 7 
4.  ความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 4.17 0.47 มาก 6 
5. ฝึกความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตนเอง 4.21 0.49 มาก 5 
6.  กิจกรรมนี้มีส่วนชว่ยให้เกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 4.24 0.51 มาก 4 
7. การน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 4.28 0.53 มาก 3 
8. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 4.28 0.53 มาก 3 
9. กิจกรรมนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู 4.38 0.49 มาก 2 
10. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  ควรด าเนินการต่อไปในอนาคต 4.41 0.50 มาก 1 

ภาพรวม 4.33 0.31 มาก  
 

จากตารางที่ 3  พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =4.33 , S.D.=0.31)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู  ควรด าเนินการต่อไปในอนาคต)                  
มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรก (X =4.41 , S.D.=0.50) รองลงมา คือ กิจกรรมนี้มีประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู              
(X =4.38 , S.D.=0.49) ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ( X =4.28, S.D.=0.59) การน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์(X =4.28 , S.D.=0.53)  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู(X =4.28 , S.D.=0.53) กิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้เกิดความรัก
และศรัทธาในวิชาชีพครู( X =4.24, S.D.=0.51)  ฝึกความรับผิดชอบและตระหนักในหน้าที่ของตนเอง( X =4.21 , S.D.=0.49)   
ความสามารถในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี(X =4.17 , S.D.=0.47)  ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น(X =4.14, S.D.=0.58)  และ
นักศึกษามีอิสระในการด าเนินโครงการได้อย่างเต็มที่และ (X =4.14 , S.D.=0.14) เรียงตามล าดับ 

    

4. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 4.1 อภิปรายผล                                                                                                         

   จากผลการศึกษา เรื่อง กิจกรรมเสริมความเป็นครู  โดยชมรมครูอาสา  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ใช้วิธีบูรณาการผ่าน
รูปแบบการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษามีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย คือ 1) เพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โดยใช้วิธีบูรณาการผ่านรูปแบบการด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคม
ให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ มีประชากร คือ นักศึกษาวิชาชีพครูที่เป็นสมาชิกชมรมครูอาสา ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล ประจ าปีการศึกษา 2561  และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (purposive sampling) คือ นักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 35 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู  
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 1 ฉบับ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D .) และค่าร้อยละ 
โดยมีระยะเวลาในการด าเนินการ  จ านวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนพฤษภาคม 2562 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 400 คน แบ่งเป็น 1) เด็ก อายุ แรกเกิด – 6ปี 200 คน 2) เด็ก อายุ 7-15 ปี 100  คน 3) นักศึกษา(วิชาชีพครู)  40 คน และ 4) ครู 
อาจารย์และผู้ปกครอง 60 คน 

     โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาด าเนินกิจกรรม จ านวน 4  แห่ง  
ดังนี้ 1)  โรงเรียนบ้านโคกไผ-่ขนาย ต าบลหมื่นไวย อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  2)  โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา  ต าบลหมื่นไวย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา 3) โรงเรียนวัดสุทธจินดา ต าบล  ในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 4) กลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส 
(บริเวณชุมชนสองข้างทางรถไฟ)  ซึ่งผลของระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาทั้ง 4 แห่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.32 ,S.D.=0.13)  
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส (บริเวณ
ชุมชนสองข้างทางรถไฟ) ที่จัดในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มูลนิธิหุ่นสายเสมาศิลปะเพื่อสังคม(บ้านเสมาลัย) มีค่าเฉลี่ยมากเป็น
ล าดับแรก (X =4.48) อาจเป็นเพราะเด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคมอาศัยอยู่บริเวณชุมชนแออัด
สองข้างทางรถไฟในจังหวัดนครราชสีมา อยู่อาศัยแบบแออัด ไม่มีน้ าประปา ไม่มีไฟฟ้าใช้ มีความหลากหลายปัญหา ซึ่งปัญหาทางการศึกษา  
ก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีตั้งแต่เด็กเล็ก ช้ันอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงผู้ไม่ได้เรียนหนังสือ
ด้วย สิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุหลักและเป็นความท้าทายที่นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มนี้จะต้องคิดออกแบบกิจกรรม ด าเนินโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษากลุ่มนี้ ให้ตรงตามความต้องการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ จึงออกแบบกิจกรรม
เป็น 4 ฐาน ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
     ฐานที่ 1  ฝึกให้รู้จักตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความส าคัญด้านการศึกษา เห็นคุณค่าของตนเอง 
เห็นคุณค่าของทุกคนในครอบครัวและเห็นคุณค่าของทุกคนในสังคม ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดี และนักศึกษาวิชาชีพครูพยายามสร้าง
แรงบันดาลใจในเรื่องการเรียน แนะแนวการศึกษาต่อและร่วมแสดงความคิดเห็นถึงอาชีพท่ีเด็กและเยาวชนอยากเป็นในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ วิจารณ์ พานิช(2555) ได้กล่าวว่า ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจากการบอกเนื้อหาสาระมาเป็นผู้ท าหน้าที่สร้างแรง
บันดาลใจ สร้างความท้าทาย ความสนุก ในการเรียนให้แก่ศิษย ์ 
              ฐานที่ 2 คุณธรรมน าสู่การปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่ให้หลักคุณธรรม ก่อเกิดจริยธรรมที่ดีงามและถูกต้อง ดังนั้นนักศึกษาวิชาชีพครู 
จึงออกแบบกิจกรรมงานศิลปะประดิษฐ์ เพื่อฝึกความพยายามและความอดทนโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองเป็น
การเรียนรู้จากการลงมือท า (Learning by doing) น าไปสู่การปฏิบัติจริง โดยมีนักศึกษาวิชาชีพครูคอยดูแล(Coach)และเสนอแนะ  

    ฐานที่ 3  ฝึกความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นกิจกรรมทีใ่ห้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้เด็กได้รับความรู้
ทางวิชาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ร่วมเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง หาแนวทางใน
การด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามกฎกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม 

    ฐานที ่4  การส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมนี้กลุ่มเป้าหมายส าคัญ คือ ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นการฝึก
อาชีพจากการประกอบอาหารรับประทานแบบง่ายๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ สามารถน าไปเป็น
อาหารว่างระหว่างวัน  หรือเด็กและเยาวชนอาจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการส่งเสริมอาชีพในระหว่างเรียน โดยนักศึกษาวิชาชีพครู
จะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดแล้วให้ลงมือปฏิบัติเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิมพันธ์ เดชะคุปต์และพเยาว์ ยินดีสุข (2558) ได้กล่าว
ว่า การเรียนการสอนเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองน าไปสู่การปฏิบัติจริง   
             ซึ่งล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา (X =4.19) เป็นโรงเรียนในเครือข่ายของสถาบันจึงเป็นสถานศึกษาที่นักศึกษา
วิชาชีพครูกลุ่มนี้ได้มีโอกาสลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีพครูบ่อยครั้งที่สุดในหลายรายวิชา ตั้งแต่ช้ันปีที่ 1 ถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิด
ความคุ้นเคยกับนักเรียนและสถานที ่ความท้าทายในการแก้ไขปัญหา ความตื่นเต้นหรือความน่าสนใจจึงน้อยกว่าสถานที่แห่งอื่น 

ผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X =4.33 , 
S.D.=0.31)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับแรก คือ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูควรด าเนินการต่อไปในอนาคต (X
=4.41)  น่าจะเกิดจากนักศึกษาวิชาชีพครูได้เกิดความตระหนักว่ากิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เป็นกิจกรรมที่สามารถให้สาระความรู้
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู และคุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง   
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของคณะศึกษาศาสตร์ (2556) ที่ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็น ครูตามหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต (5 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ให้เป็นไปตามประกาศคุรุสภาให้ตรงตามมาตรฐานการผลิต ข้อ 2.4 (4) การจัดกิจกรรม
เสริมความเป็นครู และด้านมาตรฐานบัณฑิต ข้อ 3.4 การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู รวมทั้งข้อก าหนดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม 
ลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพนักศึกษา ซึ่งผลระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในครั้งนี้  
สอดคล้องกับกิจกรรมที่ 3 คือ เป็นสมาชิกชมรมกิจกรรมนักศึกษาหนึ่งชมรมและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมครูอาสาและกิจกรรมที่ 6 คือ 
บริการสาธารณะหรือค่ายอาสา หรือกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ผู้วิจัยจึงคาดว่าสิ่งที่นักศึกษาวิชาชีพครูที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะได้รับ คือ 
คุณลักษณะความเป็นครูและสมรรถภาพทางวิชาชีพสูงขึ้น มีความศรัทธาในวิชาชีพครู เพื่อเพิ่มโอกาสฝึกทักษะทางวิชาชีพจากการ ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เกิดประสบการณ์ตรง มีการน าความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพมาใช้ได้จริง เกิดทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
วางแผน ออกแบบกิจกรรม รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกการท างานเป็นทีม และก่อให้เกิดทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ซึ่งมี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามคู่มือบันทึกกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (5ปี)  ของ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิต
กุล คณะศึกษาศาสตร์ (2556)  ได้ก าหนดไว้ดังนี้  1) สาระความรู้ความเป็นครู ดังนี้ (1) คุณลักษณะของครูที่ดี (2) การเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถภาพความเป็นครู (3) สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ 2) สมรรถนะความ
เป็นครู (1) รักเมตตาและปรารถนาดีต่อผู้เรียน (2) อดทนและรับผิดชอบ (3) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้น าทางวิชาการ (4)                                    
มีวิสัยทัศน์ (5) ศรัทธาในวิชาชีพครู และ 3) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (1) ใฝ่รู้ (2) มีความเป็นผู้น า (3) 
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การมีมนุษย์สัมพันธ์ (4) การท างานเป็นกลุ่ม (5) มีจิตส านึกต่อสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (6) มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ซึ่งผล
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของญาดา นิล
ประดิษฐ์ (2553) ได้ท าการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมเสริมความเป็นครูในมหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีความคล้ายคลึง              
กันมากกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
หลักสูตร จึงยังไม่มีการก าหนดกิจกรรมออกมาอย่างชัดเจน 2) ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านลักษณะของกิจกรรม ด้านการด าเนินงานจัด
กิจกรรม และด้านปัญหาและอุปสรรคของนิสิตนักศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเภท พบว่า แตกต่างกัน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะของกิจกรรม และด้านการด าเนินงานจัดกิจกรรม  3) การ
ด าเนินงานจัดกิจกรรมนั้นต้องมีการด าเนินงานร่วมกันหลายๆ ฝ่าย ลักษณะของกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่าง
เต็มทีแ่ละอาจารย์ต้องมีส่วนในการสนับสนุนและกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเห็นคุณค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งปลูกฝังคุณลักษณะความ
เป็นครูให้แก่นิสิตนักศึกษาด้วย  
 4.2 ข้อเสนอแนะ            

อยากให้คุรุสภามีโครงการที่ส่งเสริมความเป็นครูส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูจะเป็นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศก็ได้ตาม
ความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาวิชาชีพครูได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นครู ร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด
ทัศนคติที่ดีต่อกัน 

คุรุสภาควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์แบบนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับนิสิต/นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูตามความช่ืนชอบ ตามความสนใจของนักศึกษาเอง 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป  ควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นครูของนักศึกษาโดยใช้
การวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Medthod Research ) 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
การด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมความ

เป็นครู  ให้กับนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลประสบผลส าเร็จได้  เนื่องจากการสนับสนุนทางด้าน
นโยบายการด าเนินกิจกรรมเสริมความเป็นครู จากคณะศึกษาศาสตร์ให้ตรงตามเกณฑ์ของคุรุสภา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลเปิดโอกาสให้
นักศึกษาวิชาชีพครูได้เรียนรู้นอกห้องเรียน  สุดท้ายขอขอบพระคุณกลุ่มไม้ขีดไฟ และสสส.ที่มอบโอกาสให้นักศึกษาวิชาชีพครูกลุ่มนี้ได้
เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในการด าเนินโครงการจนบรรลุผลตามเป้าหมาย 
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบของการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย 2) เพื่อออกแบบ

สัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบสัตว์น าโชคงาน
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ของผู้เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 
“ตะวันออกเกมส์” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จ านวน 150 คน  โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
sampling) โดยวิธีการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและส ารวจข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พระราชประวัติจอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักร
พงษ์ภูวนาถเอกสาร ต านาน เรื่องเล่า ข้อมูลในเว็บไซต์ ของเขตพื้นที่การศึกษา 4 แห่งภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออกเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยดึงอนุภาค (Motif) มาใช้ใน
การออกแบบโดยการหลอมรวมข้อมูลเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
อันน ามาสู่การออกแบบสัตว์น าโชคโดยลักษณะ เขาบนศรีษะ ออกแบบจาก เขากระทิง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์เก่าแก่พื้นที่เขตจันทบุรี  ใบหน้า
และล าตัว ออกแบบจากลักษณะของ “พญานาค” ซึ่งพาหนะของพระพิรุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในพื้นที่เขตบางพระ ส่วนของ มือ ออกแบบ
เป็น “กีบม้า” ซึ่งม้าเป็นสัตว์ประจ าปีมะเมีย ปีเกิดของ จอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ  ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่จักรพงษภู
วนารถ  ปีก ออกแบบเป็น “ปีกหงส์” ซึ่งเป็นสัตวเ์ทพพาหนะของพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในเขตพื้นที่อุเทนถวาย  และได้ตั้งช่ือให้
สัตว์น าโชคเพศผู้ “ตะวัน” สัตว์น าโชคเพศผู้เมียให้ช่ือ “ฟ้าใส”  จากนั้นผู้วิจัยน า ตะวันและฟ้าใส สัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ไปท าการประเมินผลความพึงพอใจการออกแบบกับผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 36  พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจด้านเอกลักษณ์ออกแบบอยู่ใน ระดับมากที่สุด กล่าวคือ การน าข้อมูล ต านาน เรื่อง
เล่า ประวัติขององค์กร มาใช้ในการออกแบบสัตว์น าโชคสามารถสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจนและสามารถสื่อสารเช่ือมโยงและสร้างสรรค์ให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีต่อไป 
ค าส าคัญ:  สัตว์น าโชค การออกแบบสัญลักษณ์ กีฬาราชมงคล วัฒนธรรมองค์กร 
 

Abstract 
The objective of this research paper is 1) To study the design of the Mascot design of Rajamangala 

University of Technology Game 2) To study and design the Mascots for the 36th Rajamangala University of Technology 
Game, "Tawan-Ok Games" 3) To assess the satisfaction of the Mascots for the 36th Rajamangala University of 
Technology Games "of the participants of the 36th Rajamangala University of Technology Game "Tawan-Ok Games" 
from 9 Rajamangala University of Technology, 150 people by purposive sampling by the study method, the 
researchers collected and surveyed the data through interview with the management team, history of Field Marshal 
Chakrabongse Bhuvanath, documents, legends, stories, information on the website Of the 4 educational areas under 
the supervision of Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, The host of the 36th Rajamangala University of 
Technology Games, and then analyze the data by pulling the motif to use in the design by assimilating the data. To 
create unity Linked with the corporate culture of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Which leads to the 
design of Mascot by the top of the head, designed from Horn of bison, an ancient symbolic animal in Chanthaburi 
area, Face and body Designed from the nature of the "Great Naga", in which the vehicle of Phra Phirun, a sacred object 
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respected in the Bang Phra area, The hand is designed as a "horse hoof”, which the horse is the annual animal of Field 
Marshal Chakrabongse Bhuvanath, which is respected in the Chakrapong Phuvanart area. Which is respected in the 
Chakrabongse Bhuvanath area. The wing is designed as a "swan wing" which is designed from a swan, a vehicle of 
Vishnu. Sacred objects in the Uthenthawai area, and named the male mascot "Tawan", the female mascot, named "Fai 
Sai". After that the researchers have brought the Mascot to evaluate the design satisfaction with the participants of the 
36th Rajamangala University of Technology Games. Stay in The highest level, which is the use of information about the 
history of the organization in the design of Mascot. That is to say, bringing the history of the organization Can be used 
to design lucky animals, able to create unique identities and can communicate, connect and create good corporate 
culture. 
Keywords:  MASCOT, Logo design, Rajamangala University of Technology Game, Corporate culture  
 

1. บทน า 
กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท้ัง 9 

แห่งทั่วประเทศ ก าเนิดมากจากกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ด าเนินการแข่งขันในกลุ่มของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
ครั้งที่ 1 ถึงครั้งที่ 5  ต่อมาเมื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” จึงเปลี่ยนช่ือการแข่งขันเป็น “การแข่งขันกีฬาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” หรือ 
“ราชมงคลเกมส”์ จัดการแข่งขันครั้งที่ 6 ถึงครั้งที่ 21 และเมื่อได้ยกร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มีผล
ให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีการรวมวิทยา
เขตที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  และได้ท าการปรับเปลี่ยนช่ือการแข่งขันเป็น 
“กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย” หรือเรียกว่า “ราชมงคลเกมส์” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 นับเป็นครั้งที่ 22 และมี
การจัดการแข่งขันกีฬาราชมงคลเกมสเ์รื่อยมา โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมาตลอด 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน “กีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย” หรือ “ราชมงคลเกมส”์ ครั้งที่ 36 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนาม
กีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ใช้ช่ือการแข่งขันว่า "ตะวันออกเกมส์" 
ค าขวัญประจ าการแข่งขันคือ “กีฬาสร้างมิตรหนึ่งเดียวกัน 9 ราชมงคลเช่ือมสัมพันธ์ ณ ตะวันออกเกมส์” ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการออกแบบและจัดท าสัตว์น าโชค (มาสคอต : Mascot) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงลักษณะขององค์กร สร้างการจดจ าและ
ความรู้สึกยินดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในการท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลแห่งประเทศไทย” หรือ “ราชมงคลเกมส์” ครั้งที่ 36  

สัตว์น าโชค (Mascot) คือ สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งของบางอย่าง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นสัตว์หรือตัวละครที่เป็นมนุษย์ ท่ีถูก
น ามาใช้เพื่อน าเสนอหรือเป็นตัวแทนสู่สาธารณชน ส่วนใหญ่แล้วมักจะถูกใช้โดยโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตัวน าโชคยังถูกเรียกแทนช่ือ
โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ช้าง สามารถใช้เรียกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น สัตว์น าโชค (มาสคอต : Mascot) ถือเป็น
ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน สินค้าและบริการที่ถูกน าเสนอผ่านรูปแบบตัวการ์ตูนท่ีมีความน่าสนใจกลับกลุ่มเป้าหมาย (นฤพนธ์ คมสัน, 
2560) และในหน่วยงานหรือองค์กรยุคใหม่เลือกใช้ตัวการ์ตูนที่สร้างขึ้นใหม่  เพราะสามารถออกแบบตัวการ์ตูนให้มีเอกลักษณ์ บุคลิกภาพ
เฉพาะของตราสินค้าเพื่อสื่อสารหรือถ่ายทอดเรื่องราวของตราสินค้าได้ตรงตามความต้องการ ไม่มีข้อจ ากัดในการน าไปใช้รวมถึงไม่มี
ค่าใช้จ่ายของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูน (จิรศักดิ์ จงศรีรัตนกุล, 2560) 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยมีลักษณะการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก อันประกอบด้วยเขตพื้นที่การศึกษา 4 เขต ได้แก ่เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ และเขตพื้นที่อุ
เทนถวาย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ ข้อมูล และประวัติ วัฒนธรรมองค์กร เรื่องเล่า ต านาน ที่แตกต่างกันก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรในแต่
ละพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาค้นคว้า ส ารวจและรวบรวมข้อมูล ผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พระราชประวัติ
จอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เอกสาร ต านาน เรื่องเล่า ข้อมูลในสื่อออนไลน์ ของเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตและได้ออกแบบ
สัตว์น าโชคให้สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดเรื่องราว เช่ือมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความเหมาะสม สวยงามสอดคล้องกับ
บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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วัฒนธรรมองค์กร (Corporate culture) ประกอบด้วยสิ่งที่เป็นนามธรรม (Intangible Phenomena) คือ ค่านิยม ความเช่ือ 
การรับรู้และแบบแผนของพฤติกรรม  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น (Unseen) แต่จะแสดงออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรที่สามารถ
มองเห็นและสามารถสังเกตได้ (Schien, 1992)  วัฒนธรรมองค์กร อาจเปรียบเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร  (วิรัช 
สงวนวงศ์วาน, 2559)  

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบของการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย  
2. เพื่อออกแบบสัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 36 “ตะวันออกเกมส์”  
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจการออกแบบสัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 

“ตะวันออกเกมส์” 
1.2 ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา  ศึกษารูปแบบของการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทยและออกแบบสัตว์น าโชค
งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” เพื่อสื่อสารถึงลักษณะขององค์กร สร้างความจดจ าและความรู้สึก
ยินดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในการท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 
36 “ตะวันออกเกมส์” จ านวน 2 ตัว คือ สัตว์น าโชคเพศผู้ จ านวน 1 ตัวและสัตว์น าโชคเพศเมีย จ านวน 1 ตัว ด าเนินการรวบรวมและ
ส ารวจข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พระราชประวัติจอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เอกสาร ต านาน เรื่อง
เล่า ข้อมูลในสื่อออนไลน์ของ 4 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทน
ถวาย ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพ ข้อมูล และประวัติขององค์กรที่แตกต่างกันภายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก 

ขอบเขตด้านกลุ่มประชากรตัวอย่าง  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ ผู้เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งท่ี 36 “ตะวันออกเกมส์” จ านวน 150 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง  

1.3 กรอบแนวคิดการวิจัย 
               การวิจัยนี้ได้สร้างกรอบแนวคิดและกระบวนการขั้นตอนการออกแบบสัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล ครั้งท่ี 36 “ตะวันออกเกมส์” โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 

 
1.4 สมมุติฐานการวิจัย 

     1.  สัตว์น าโชคงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ได้รับการออกแบบ
และสร้างสรรค์ โดยการหลอมรวมข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พระราชประวัติจอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถเอกสาร 
ต านาน เรื่องเล่า ข้อมูลในเว็บไซต์ อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้ง 4 เขตพื้นที่ให้เป็น
หนึ่งเดียว น ามาเช่ือมโยงและน าไปสู่การออกแบบสัตว์น าโชคที่มีส่วนประกอบและรายละเอียดบนตัวของสัตว์น าโชค  ซึ่งจะสามารถสื่อสาร
ถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทรงคุณค่า 

      2. กลุ่มประชากรตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการออกแบบสัตว์น าโชคท่ีได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมา เพื่อ
สื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในระดับมาก 
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1.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     1. การเก็บรวบรวมข้อมูลผลงานการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
     2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเขตพื้นที่การศึกษา 4 คือ เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่

บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา เรื่องเล่า ต านาน ที่เกิดขึ้นภายแต่ละเขตพื้นที ่
     3.  สัตว์น าโชค จ านวน 2 ตัว สัตว์น าโชคเพศผู้ จ านวน 1 ตัวและสัตว์น าโชคเพศเมีย จ านวน 1 ตัว 
     4.  แบบประเมินความพึงพอใจ เรื่อง การออกแบบสัตว์น าโชค (MASCOT) กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 

36 “ตะวันออกเกมส์” ที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อให้กลุ่มประชากรตัวอย่างอันได้แก่ผู้เข้าร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” ได้ท าการประเมิน โดยแบ่ง 3 ตอน ประกอบด้วย  

         ตอนท่ี  1 สอบถามข้อมูลทั่วไป 
         ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจด้านรูปแบบสัตว์น าโชค (MASCOT) “ตะวันออกเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 36 
         ตอนท่ี  3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
      

2. วิธีด าเนินการวิจัยและออกแบบ 
1.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลผลงานการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 
2.  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเขตพื้นที่การศึกษา 4 คือ เขตพื้นที่จักร

พงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา เรื่องเล่า ต านาน ของเขตพื้นท่ีจักร
พงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เพื่อน าไปเป็นแนวคิดในการออกแบบ 

3.  ศึกษาและรวบรวมแนวคิดในพัฒนาแบบร่างสัตว์น าโชค โดยใช้แนวคิดออกแบบสัตว์น าโชคที่ได้รับข้อมูลจากต านาน เรื่อง
เล่า ประวัติความเป็นมา  ตามแนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์และการใช้สีตามหลักการออกแบบ ทฤษฎีสีตามวัฒนธรรมคติและความ
เช่ือและกลุ่มสีให้ความรู้สึกต่างกันตามลักษณะเพศของกลุ่มเป้าหมาย และน าเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อน าไปสู่การพัฒนาแบบร่าง
องค์ประกอบด้านองค์ประกอบ อารมณ์ของสี และความเหมาะสม สวยงามของ สัตว์น าโชคของกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้ง
ที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” 

4.  ออกแบบสัตว์น าโชคของกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส”์ 
5.  ประเมินผลความพึงพอใจด้านรูปแบบสัตว์น าโชค (MASCOT) “ตะวันออกเกมส์” กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

ครั้งที่ 36  โดยน าผลงานการออกแบบสัตว์น าโชคไปใช้จริงในรูปแบบชุดมาสคอตขนาดเท่าคนจริง ใช้ในกิจกรรมกีฬาตลอดระยะเวลาของ
การแข่งขัน สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อแอนิเมชัน ด้วยแบบสอบถามส าหรับเก็บความ
คิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย 

6.  สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสัตว์น าโชคส าหรับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกต่อไป 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
1. ข้อมูลการออกแบบสัตว์น าโชคกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย 

 

สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 30 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

ช่ือ แมวสีสวาด 
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สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 31 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  

ช่ือ  "พี่ฉลอง – น้องขวัญ" 

สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 32 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ 

ช่ือ  "ช้างพลายน าโชค" 

สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 33 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

ช่ือ  "น้องสาธร" 

สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 34 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  

ช่ือ  "น้องปีบค า และ น้องปีบเงิน" 
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2. ผลสรุปข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของเขตพื้นที่การศึกษา 4 คือ เขตพื้นท่ี
จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา เอกสาร วารสาร เรื่องเล่า ต านาน 
ของเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ เขตพื้นที่จันทบุรี เขตพื้นที่บางพระ เขตพื้นที่อุเทนถวาย เพื่อน าไปเป็นแนวคิดในการออกแบบนั้น สามารถ
แบ่งข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนตามเขตพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดังนี ้

1.  เขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เดิมมีช่ือว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก  
จัดตั้งขึ้นโดยกองทัพบก และเมื่อปี 2517 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทานนาม จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูว
นาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสองค์ที่ 40 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และองค์ที่ 4 ในสมเด็จพระศรี
พัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันเสาร์ที่ 3 เดือน 3 แรม 9 ค่ า ปีมะเมีย 
ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2425 (พระนาม กับ ช่ือวิทยาเขตนั้น จะเขียนต่างกัน เนื่องจากวิทยาเขตใช้การพ้องเสียงเหมือนพระนาม
เท่านั้น แต่ไม่ได้พ้องรูปเหมือนพระนามโดยตรง) ซึ่งเป็นเสนาธิการกองทัพบกเป็นช่ือแทน "โรงเรียนอาชีวศึกษาบุตรข้าราชการกองทัพบก" 
โดยใช้ช่ือว่า "วิทยาลัยจักรพงษภูวนารถ" เพื่อเป็นเกียรติแก่กองทัพบก โดยทางเขตพื้นที่จัดให้วันที่ 13 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้าย
วันทิวงคตให้เป็นวัน "จักรพงษ์" จะมีพิธีวางพวงมาลาบริเวณหน้าพระอนุสาวรีย์ของบุคลากรและศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกสาขาวิชา ด้วยความ
เคารพรัก ศรัทธา และเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคลากรและศิษย์เก่ามาตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปี 

2.  เขตพื้นที่จันทบุรี  ตั้งอยู่ทีบ่้านดงกระสือ จังหวัดจันทบุรี เดิมคือโรงเรียนเกษตรกรรมจันทบุรีได้รับการจัดตั้งครั้งแรกปี พ.ศ. 
2492 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งเป็นป่า  ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงวัวกระทิง ประกอบกับเส้นทางที่ผ่านมา ก่อนถึงโรงเรียนต้องผ่านบ้านกระทิง
จึงเรียกกันติดปากว่า “เกษตรกระทิง”และตรงกับช่ือน้ าตกกระทิงซึ่งเป็นน้ าตกขนาดใหญ่ในเทือกเขาคิชฌกูฎ ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าทางทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนเกษตรกระทิง แม้จะยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี “เด็กกระทิง” ก็
ยังคงเป็นค าที่เรียกศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของเขตพื้นที่จันทบุรีตลอดระยะเวลา 70 ปีท่ีผ่านมา 

3.  เขตพื้นท่ีบางพระ ตั้งอยู่ที่อ าเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี เดิมคือ "วิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ" ก่อตั้งมาในปี พ.ศ. 2501 
สงักัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเป็นเขตพื้นที่ที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการเกษตรมาตั้งแต่ต้น ในปี 2614 จึงได้มีการจัด
ปั้นพระพิรุณทรงนาคซึ่งเป็นเครื่องหมายของการเกษตรภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ  รูปปั้นพระพิรุณ จึงเป็นที่สักการบูชา เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกท้ังเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อสถาบันการศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและก าลังใจ แก่
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในเขตพื้นที่บางพระตลอดมา 

4.  เขตพื้นที่อุเทนถวาย ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เดิมโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2477 สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใน พ.ศ. 2479 พระเทวภินิมมิต (ฉาย)  ได้เขียนภาพระบายสี โดยจ าลองรูปวิษณุกรรมเหยียบเมฆ พระหัตถขวา
ทรงจับไม้วา พระหัตถ์ซ้ายทรงถือไม้ฉากและลูกดิ่ง ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน นับเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ  ให้รู้รักสามัคคี และเป็น
แบบอย่างอันดีของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ศิษย์เก่าตลอดมาก ทั้งนี้ ในต านานความเช่ือว่า พระวิษณุกรรม คือ เทวดานายช่าง
ใหญ่ของพระอินทร์ ช่างไทยแขนงต่างๆ ให้ความเคารพบูชาพระวิศวกรรมในฐานะครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรมของไทย ตามต านานกล่าว
ว่า เป็นผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่างๆ ซึ่งมีพาหนะเป็น ห่านหรือหงส์ 

2. การพัฒนาแบบร่างสัตว์น าโชค 
 โดยยึดตามหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์และการใช้สีตามหลักการออกแบบ ทฤษฎีสีตามวัฒนธรรมคติและความเช่ือ

และกลุ่มสีให้ความรู้สึกต่างกันตามลักษณะเพศของกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

สัตว์น าโชค การแข่งขันฯ ครั้งท่ี 35 
เจ้าภาพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์ 

ช่ือ  "พลายรัตนะ และ พังรตันา" 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13                วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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     แนวคิดการออกแบบ :  สัตว์น าโชคท่ีออกแบบให้มีลักษณะการผสมผสานของสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ เช่ือมโยง
กับเอกสาร ต านาน เรื่องเล่า ประวัติความเป็นมา ของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

     โดยแสดงอารมณ์ในลักษณะยิ้ม ร่าเริง แสดงถึงความยินดีของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ได้ท าหน้าที่เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน มีลักษณะดังนี้ 

- ใบหน้าและล าตัว ออกแบบจากลักษณะส่วนหัวของ “พญานาค” ซึ่งพาหนะของพระพิรุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพใน
พื้นที่เขตบางพระ  
  กลุ่มสี 
  เพศผู้ใช้สีเขียว Darkgreen   
  เพศเมียใช้สีเขยีว Limegreen    
 

- เขาบนศรีษะ ออกแบบจากลักษณะของ “เขากระทิง” ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์เก่าแก่พ้ืนท่ีเขตจันทบุรี 
- มือ ออกแบบจากลักษณะของ “กีบม้า” ซึ่งเป็นสัตว์ประจ าปีเกิดของจอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ ซึ่งเป็นที่

เคารพนับถือในเขตพื้นท่ีจักรพงษภูวนารถ 
- ปีก ออกแบบจากลักษณะของ “ปีกหงส์” ซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุกรรมสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเคารพนับถือในเขตพื้นที่

อุเทนถวาย 
3. การออกแบบสัตว์น าโชคของกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” 
    สัตว์น าโชคเพศผู้ : ช่ือ ตะวัน    สัตว์น าโชคเพศเมีย : ช่ือ ฟ้าใส 
    

 
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการออกแบบสัตว์น าโชค (MASCOT) “ตะวันออกเกมส์”  
จากการผลงานการออกแบบสัตว์น าโชคไปใช้จริงในรูปแบบชุดมาสคอตขนาดเท่าคนจริง ใช้ในกิจกรรมกีฬาตลอดระยะเวลาของ

การแข่งขัน ตุ๊กตาที่ระลึก สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อแอนิเมชัน ด้วยแบบสอบถาม
ส าหรับเก็บความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างของผู้เข้าร่วมงานกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์” จ านวน 150 คน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง ต่อการ
ออกแบบสัตว์น าโชค (MASCOT) “ตะวันออกเกมส์” ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (𝑥̅  = 4.4, SD = 0.66) เมื่อพิจารณาความมีเอกลักษณ์
เฉพาะที่สามารถสื่อสารเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ในระดับดี (𝑥̅  = 4.4 ,SD = 0.66)  
ด้านเทคนิคการออกแบบที่สามารถสื่อสารเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ในระดับ ดี (𝑥̅  
= 4.32, SD = 0.67)  ด้านการเลือกใช้สีที่เหมาะสมเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ใน
ระดับดี (𝑥̅  = 4.36,SD = 0.67) องค์ประกอบโดยรวมเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ใน
ระดับ ดีมาก (𝑥̅  = 4.56, SD = 0.50) ด้านองค์ประกอบโดยรวมที่เหมาะสมสวยงามเช่ือมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อยู่ในระดับ ดี (𝑥̅  = 4.38, SD = 0.66)  
 

น้อง
ตะวัน 

น้องฟ้า
ใส ใบหน้าและล าตวั 

ออกแบบจากลักษณะของ “พญานาค” 
ซ่ึงเทพพาหนะของพระพิรุณ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพในพื้นที่เขตบางพระ 

เขาบนศรีษะ 
ออกแบบจาก เขากระทิง  
ซ่ึงเป็นสัตว์สัญลักษณ์เก่าแก่เขตพื้นที่
เขตจันทบุร ี
 

มือ  
ออกแบบเป็น “กบีม้า”  

ซ่ึงม้าเป็นสัตว์ประจ าปีเกิดของ 
จอมพลสมเด็จเจ้าฟา้จักรพงษภูวนารถ 

ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือในเขตพื้นที่จักรพงษภูวนา
รถ 

ปีก 
ออกแบบเป็น “ปกีหงส”์  
ซ่ึงออกแบบจากเทพพาหนะของ 
พระวิษณุกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพใน 
เขตพื้นที่อุเทนถวาย 
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ตารางที่ 1   ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, SD) และระดับความพึงพอใจต่อการออกแบบ
สัตว์น าโชค (MASCOT) “ตะวันออกเกมส์” 

 
รายการ 

ความพึงพอใจต่อการออกแบบสตัว์น าโชค (MASCOT) 
“ตะวันออกเกมส์” 

ค่าเฉลี่ย 
   

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) 

ระดับ 

1. สัตว์น าโชคมีเอกลักษณ์เฉพาะที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
องค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
4.40 

 
0.66 

 
มาก 

2. สัตว์น าโชคมีเทคนิคการออกแบบที่สามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 
4.32 

 
0.67 

 
มาก 

3. สัตว์น าโชคมีการเลือกใช้สีที่เหมาะสมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

4.36 0.67 มาก 

4. สัตว์น าโชคมีองค์ประกอบโดยรวมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

4.56 0.50 มากที่สุด 

5. สัตว์น าโชคมีองค์ประกอบโดยรวมที่เหมาะสมสวยงามเชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

4.38 0.66 มาก 

รวม 4.40 0.62 มาก 
 

4. อภิปรายผล 
ผู้วิจัยพบว่าการสืบค้นข้อมูลการออกแบบสัตว์น าโชคในการแข่งขันที่ผ่านมาและด าเนินการการหลอมรวมข้อมูลผ่านการ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร พระราชประวัติจอมพล สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ เอกสาร ต านาน เรื่องเล่า ข้อมูลในสื่อออนไลน์ อันเป็น
วัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ทั้ง 4 เขตพื้นที่ให้เป็นหนึ่งเดียวนั้น น ามาเช่ือมโยงสู่การ
ออกแบบสัตว์น าโชคที่มีส่วนประกอบและรายละเอียดบนตัวของสัตว์น าโชค “ตะวัน” และ “ฟ้าใส” ได้อย่างแยบยลและสวยงามนั้น 
สามารถสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้สวยงามและทรงคุณค่า สร้างการจดจ าให้แก่
กลุ่มเป้าหมาย สร้างความความพึงพอใจต่อการออกแบบสัตว์น าโชคของงานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 “ตะวันออก
เกมส์” “ตะวัน” และ “ฟ้าใส” ได้ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้จริง 
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บทคัดย่อ 
การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของ

นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ เพื่อศึกษาการจัดแผนผังการด าเนินกิจกรรมและรอบเวลาที่ใช้
ในการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี การจัดการ
ด าเนินงานในส่วนของการจัดผังโรงงานตามลักษณะผลิตภัณฑ์และการค านวณรอบเวลาในการผลิต เป็นการน าข้อมูลพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวเชิงสถิติที่ได้จากการตอบค าถามจากการท าแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จ านวน 100 ชุด เพื่อใช้
ในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การจัดผังการด าเนินกิจกรรมและการค านวณรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสม
ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีภายในระยะเวลาการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า โดยพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อย
ละ 48  โดยพบว่าจากการจัดอันดับ กิจกรรมทั้งหมด 42 กิจกรรม ผู้วิจัยสามารถจัดอันดับกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 26 อันดับ เนื่องจากบาง
กิจกรรมได้รับคะแนนเท่ากัน ซึ่งเมื่อวัดเป็นคะแนนมาตราส่วนประมาณค่าตามความสนใจในกิจกรรมของนักท่องเที่ยวก็จะท าให้มีคะแนน
มาตราส่วนประมาณค่าตามความสนใจเท่ากันจึงจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกัน โดยในการวิจัยผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจมากที่สุด 13 กิจกรรม 
ค าส าคัญ:  เส้นทาง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี     
 

Abstract 
Ecotourism route design Chonburi Province Have a purpose To analyze and study the behavior of tourists in 

ecotourism sites, Si Racha District, Chonburi Province and to study the appropriate planning of activities and time spent 
in tourism With tourism, eco-tourism in Sriracha District, Chonburi Province By applying the theory Management of 
operations in the area of plant layout by product characteristics and calculation of production cycle. This is a statistical 
tourist behavior data obtained from answering 100 sets of questionnaires from tourists in ecotourism. For use in the 
selection of attractions Organizing a plan of activities and calculating the time spent in tourism to be suitable for 
ecotourism in Sriracha district. Chonburi Province within the travel period of 2 days 1 night, which the research found 
that most of the respondents were female, 63% of the respondents aged between 18-30 years, or 54% engaged in 
private business, or 100%. Each of the 48 found that the ranking Total activities 42 activities. The researcher was able 
to rank a total of 26 activities because some activities received the same score. Which when measured as a scale 
score, estimated according to the interest in the activity of tourists, it will have the same interest-based estimation 
scale score so they are ranked in the same rank. In this research, the researchers selected 13 tourism activities that 
most attracted attention. 
Keywords:  Route, Ecotourism, Chonburi Province 
 

1. บทน า 
ปัจจุบันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้เริ่มกลับมาให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิ ทะเล ภูเขาหรือป่าไม้หรือแม้กระทั่ง การด าเนินการท่องเที่ยวในแหล่งชุมชนก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ศึกษา
ธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ซึ่งหลายหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชลและประชาชนก็ได้มีการริเริ่มในการปรับปรุง พัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วน
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นักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพแต่ยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม รวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนโดยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ อันจะเป็นการ
วางรากฐานของเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล (อเมซิ่งไทยเท่ : รัฐบาลประกาศอย่าง
ยิ่งใหญ่ให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน, 2560) ซึ่งในอ าเภอศรีราชาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นชุมชมท่องเที่ยวโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
มีอยู่ให้มีความสวยงามและมีความน่าสนใจมากขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในวิถีชีวิตชุมชนให้ยกระดับขึ้นหรือท่ี
เรียกกันว่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั่นเอง แต่ในการท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่เป็นที่น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวเท่าไรนัก เนื่องจากอ าเภอ
ศรีราชา ถือเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพราะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวท่ีจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่ต้องการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวใน
อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอเกาะสีชังหรือพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษพัทยาเพียงเท่านั้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เหล่านี้จึงถือว่ามีความส าคัญเป็น
อย่างมากที่จะช่วยให้การท่องเที่ยวในอ าเภอศรีราชากลับมามีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้มาก
ยิ่งขึ้นโดยการน าทฤษฎีการจัดการด าเนินงานเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อวิเคราะห์และ
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ เพื่อศึกษาการจัดแผนผังการด าเนิน
กิจกรรมและรอบเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวที่เหมาะสม กับการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การจัดการด าเนินงานในส่วนของการจัดผังโรงงานตามลักษณะผลิตภัณฑ์และการค านวณรอบเวลาในการผลิต 

1.1 อ าเภอศรีราชา 
อ าเภอศรีราชาเป็นอ าเภอหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขา

ล้อมรอบและเป็นท่ีลาดเนินเขาขนาดเล็กกระจายทั่วไปพื้นท่ีในการปกครองของอ าเภอมีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอข้างเคียงคือทิศเหนือ
ติดต่อกับอ าเภอเมืองชลบุรีและอ าเภอบ้านบึง  ทิศตะวันออกติดต่อกับอ าเภอหนองใหญ่และอ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ในทางทิศใต้
ตดิต่อกับอ าเภอบางละมุงทิศตะวันตกจรดอ่าวไทยและเขตอ าเภอเกาะสีชัง มีเนื้อที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตรหรือ 402,223.75 ไร่ 
พื้นที่การเกษตร 236,542.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.878 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นท่ีที่เหมาะแก่การท าการเกษตรและอุตสาหกรรมมีที่ราบ
ลุ่มท านาได้บางส่วน ทางทิศตะวันตก ติดชายฝั่งทะเลและไม่มีแม่น้ าล าคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน แต่จะมีเฉพาะทางน้ าที่ไหลจากภูเขาลงสู่
ทะเล มีประชากรประมาณ 200,000 คน ปัจจุบันเป็นเขตพื้นที่กึ่งเกษตรกรรมและกึ่งอุตสาหกรรมซึ่งมีแนวโน้มว่าอุตสาหกรรมจะก้าวน า
การเกษตร เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งมีท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง  (เว็บไซต์ : 
blogspot.com, 2015) และยังมีนิคมอุตสาหกรรม ที่ก าลังขยายตัวอีกหลายแห่งซึ่งหากมองในมุมมองของการท่องเที่ยวแล้ว การขยายตัว
ของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะส่งผลต่อสภาพแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของอ าเภอศรีราชาทั้งสิ้น ซึ่งจะส่งผลให้การตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวต่ าลงไปด้วย 

 

ภาพที่ 1 ภาพแผนที่แสดงอาณาเขตของอ าเภอศรีราชา 
 

1.2 การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ค านิยามว่า การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่ง

ใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา ช่ืนชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่นบนพื้นฐานความรู้และ ความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศและแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่
เกี่ยวข้องคือนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่น ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2541) 
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       องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งชุมชนท่องเที่ยวเพื่อ ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่งจะมีองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีส าคัญ 3 ประการคือ  
1. การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ส าคัญของแกล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หากธรรมชาติและระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็ตามโอกาสที่ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะเสื่อมโทรมหรือถูกท าลายลงก็มีอยู่สูง การให้ความรู้ ความเข้าใจหรือการสร้างจิตส านึกแก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนจึง
เป็นสิ่งส าคัญ 

2. การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว จะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบแรกโดยตรงเพราะนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะต่างๆ และสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจน
ธรรมชาติที่มีความยากล าบากต่อการเดินทางและท้าทาย 

3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพราะการท่องเที่ยวนั้นมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวมากว่ากิจกรรมอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รูปแบบต่างๆ จะช่วย
ให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม รูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ การลงทุนเกี่ยวกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกขนาดเล็กท่ีส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่ า การเป็นมัคคุเทศก์ การน าสินค้าที่เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมาขายแก่
นักท่องเที่ยวและการจ้างงานในส่วนบริการอื่นๆ เป็นต้น 

ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิมกล่าวคือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะมีขอบข่ายในการ
พิจารณาที่ลึกซึ้งและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์เป็นหลัก ซึ่งสามารถระบุวัตถุประสงค์ได้ 4 ประการ คือ 

1. เพื่อพัฒนาจิตส านึกและความเข้าใจของนักท่องเที่ยวในการท าคุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
2. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ที่มีคุณภาพหรือคุณค่าสูงให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนแหล่งท่องเที่ยว 
3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนที่แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่ 
4. เพื่อดูแลรักษาและคงไว้ซึ่งคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมด้วย 

 

1.3 ทฤษฎีห้าเอ 
พยอม ธรรมบุตร (2549) กล่าวว่า ทรัพยากรท่องเที่ยวควรมีองค์ประกอบหลักอย่างน้อย 5 ประการ หรือ 5A ซึ่งได้แบ่ง

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภท ดังนี้  
1. การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพื้นฐานของเส้นทางและการเข้าถึงที่เหมาะสม เช่น 

ระบบคมนาคม สนามบิน ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง อย่างเช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบกและทางน้ า ซึ่งจะเอื้ออ านวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 

2. การมีที่พักแรมเพื่อการรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ที่ต้องการจะค้างแรม อันได้แก่ ที่พักประเภทต่างๆ เช่น 
โรงแรม รีสอร์ทหรือท่ีพักแรมประเภทต่างๆ ที่จะมีสิ่งของอ านวยความสะดวกในระดับท่ีต่างกัน ซึ่งจะท าให้มีราคาและบริการในระดับ
ต่างกันไปด้วย ได้แก่ ภัตตาคาร ศูนย์กลางธุรกิจและสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นต้น 

3. แหล่งท่องเที่ยว (Attraction) นับเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญสูงสุดของการเดินทางเพราะเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เดินทางมาท่องเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความ โดดเด่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์เช่น 
ปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม การท่องเที่ยวชนบทเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์เช่นวัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น  

4. กิจกรรมที่ใช้ในการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities and Recreational Activities) 
นับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวมิได้หมายถึง เพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถานหรือความงดงามของ
ธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการที่นักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การเดินป่า การล่องแก่งในแม่น้ า การด าน้ า ตลอดจนการร่วม
กิจกรรมกับชุมชนเจ้าบ้าน เช่น การด านาการเกี่ยวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ที่อยู่ใน
ความทรงจ าของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวจะให้เกิดการกระจายรายได้  

5. บริการเบด็เตล็ดทั้งหมดที่มีให้แก่นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหารโรงพยาบาล ไปรษณีย์  
จึงสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวคือความสามารถในการจัดโปรแกรมในการท่องเที่ยวตามรูปแบบการท่องเที่ยวท่ี

สามารถดึงดูดใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้การด าเนินกิจกรรมขณะท าการท่องเที่ยว การเข้าถึงยังแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า น้ าประปา ที่พัก  
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2. วิธีการศึกษา 
ขั้นตอนที่ 1 ท าการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น ลักษณะของการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ท าขณะด าเนินกิจกรรม

ท่องเที่ยว 
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อท าการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วจึงท าการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ี

ต้องการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจะมีระยะเวลาในการท่องเที่ยวและด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 2 วัน 
1 คืน 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวการศึกษานักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่งชุมชน 

ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลความต้องการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จากกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีท่องเที่ยวตาม
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและแหล่งชุมชน 

ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย โดยจะได้ลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยว
คือเป็นการท่องเที่ยวเพื่อท าการศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งจะมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันกับ
บุคลากรในพื้นที่ โดยมีวัตถุเพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 6 เลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยว
ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 

ขั้นตอนที่ 7 ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางในการ
ด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 8 เลือกใช้ทฤษฎีการจัดการด าเนินงานในการจัดผังกิจกรรมในการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 9 ใช้การวางผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ในการจัดผังกิจกรรมในการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการด าเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความเหมาะสมตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

ขั้นตอนที่ 10 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการใช้การวางผังกิจกรรมการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการท่องเที่ยว เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนท่ี 11 ท าการสรุปผลการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวการวางผังกิจกรรมการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการจัด
กิจกรรมในการด าเนินการเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

ขั้นตอนที่ 12 จัดท าแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบ 2 วัน 1 คืน ของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน 

2.1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
การสังเกตการณ ์ เป็นการสังเกตพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
การค้นคว้าข้อมูล เป็นการใช้เครื่องมือการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเบื้องต้น ลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อน าข้อมูลเหล่านี้ มาวิเคราะห์หรือเป็นข้อมูลในการอ้างอิงของ
การวิจัยด าเนินงาน 

การจดบันทึกข้อมูล เป็นการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์และค้นคว้าข้อมูลทั้งจากสถานที่จริงหรือ การค้นคว้าใน
แหล่งค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เช่น การสอบถามข้อมูลจากการท่องเที่ยวไทย เทศบาลศรีราชา หนังสือหรือสื่อออนไลน์ เป็นต้น 

แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามนักท่องเที่ยวในอ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีในหัวข้อ “แบบสอบถามวัดผล ลักษณะความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ”์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 

1. ข้อมูลเบื้องของนักท่องเที่ยว เช่น เพศ อายุ อาชีพและรายได้ เป็นต้น 
2. กิจกรรมที่น่าสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางวัดผลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าที่ได้จากการตอบค าถามจากแบบสอบถามของ

นักท่องเที่ยวมาแจกแจงในตารางแสดงลักษณะความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางการจัดอันดับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวมีความสนใจเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดอันดับกิจกรรมที่

นักท่องเที่ยวให้ความสนใจโดยการน าข้อมูลที่ได้จากตารางแสดงลักษณะความสนใจของนักท่องเที่ยวมาท าการวิเคราะห์และจัดอันดับกิจกรรม 
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การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  เป็นการน าข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงสถิติที่ได้จากการตอบค าถามจากการท า
แบบสอบถามของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จ านวน 100 ชุด เพื่อใช้ในการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว การจัดผังการด าเนิน
กิจกรรมและการค านวณรอบเวลาที่ใช้ในการด าเนินการท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรีภายในระยะเวลาการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีการจัดการด าเนินงาน เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการด าเนินงานในการวิเคราะห์การจัดผัง
กิจกรรม ในการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดผังกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยจะประยุกต์การออกแบบผังตามลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นการจัดการกิจกรรมในการ
ด าเนินการ ซึ่งจะมีการเรียงล าดับสถานีไปจนสุดสายเหมาะส าหรับการด าเนินงานที่มีกิจกรรมจ านวนมากหรือการด าเนินเงินงานแบบซ้ าเดิม 
ซึ่งจะมีความต้องการ ในการบริการจะไม่เปลี่ยนแปลงมากโดยจะมีการก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการและเวลาที่ใช้ 
 

3. ผลการศึกษา 
จากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอ าเภอศรีราชา อาทิ ลักษณะของนักท่องเที่ยว ลักษณะความ

ต้องการในการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ระยะเวลาเบื้องต้นในการท่องเที่ยว เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาและวิเคราะห์มาประยุกต์ ใช้กับทฤษฎีการจัดการด าเนินงานส่วนของการจัดผังโรงงานตามลักษณะผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผัง
กิจกรรมการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการท่องเที่ยวที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับรูปแบบของการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน โดยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 63 มีอายุระหว่าง 18-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 54 ประกอบธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 48  
โดยพบว่าจากการจัดอนัดับ กิจกรรมทั้งหมด 42 กิจกรรม ผู้วิจัยสามารถจัดอันดับกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 26 อันดับ เนื่องจากบางกิจกรรมได้รับ
คะแนนเท่ากัน ซึ่งเมื่อวัดเป็นคะแนนมาตราส่วนประมาณค่าตามความสนใจในกิจกรรมของนักท่องเที่ยวก็จะท าให้มีคะแนนมาตราส่วน
ประมาณค่าตามความสนใจเท่ากันจึงจัดให้อยู่ในอันดับเดียวกัน โดยในการวิจัยผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจมาก
ที่สุด 13 กิจกรรมแรก ดังต่อไปนี ้

1. การกางเต้นท์ ชมกวางอย่างใกล้ชิด ณ Estate Resort สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
2. การเดินชมและให้อาหารสัตว์ภายในบริเวณสวนสัตว ์
3. กินอาหารทะเลรสอร่อย ณ สวนอาหารชายทะเลบางพระ 
4. การกราบไหว้ขอพร 3 พระเกจิดังแห่งบางพระ วัดบางพระวรวิหาร 
5. สักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง ณ วัดเขาบางพระ 
6. การศึกษาระบบนิเวศของสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
7. การชมพาเหรดนกเพนกวิน การสาธิตการให้อาหารแมวน้ า การชมการแสดงความสามารถของสัตว์ การแสดงโชว์ช้างว่ายน้ า 

และ พาเหรดนกกาบบัว 
8. การชม ไนท์ ซาฟารี 
9. เล่นน้ าที่ชายทะเลบางพระ 
10. ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
11. ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ภาคตะวันออก 
12. ถ่ายรูปภาพกับทัศนียภาพที่อ่างเก็บน้ า 
13. การทานอาหารร้าน Estate ร้านอาหารใกล้ที่พัก 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในเชิงสถิติที่ได้จากการท าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล

ความต้องการในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท าการประยุกต์ใช้การจัดการด าเนินงานในการจัดผังการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน 
อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แบบ 2 วัน 1 คืน เพื่อให้เป็นแนวทางในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามเส้นทาง ที่วิเคราะห์ รวมไปถึง
การประยุกต์ใช้การออกแบบบริการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรม ที่ใช้ด าเนินการระหว่างการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ี
นักท่องเที่ยวมีความต้องการ เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางการ
วางผังการท่องเที่ยว ดังนี ้
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ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลการจัดผังกิจกรรมการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ล าดับ สถานที ่ กิจกรรม 
เวลาที่ใช้ 
(นาท)ี 

1 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านตลาดล่าง อ าเภอศรีราชา 

1. การกราบไหว้ขอพร 3 พระเกจดิังแห่งบางพระ วัด
บางพระวรวิหาร 

90 

2. สักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง ณ วัดเขาบางพระ 90 
3. เล่นน้ าท่ีชายทะเลบางพระ 90 
4. กินอาหารทะเลรสอร่อย ณ สวนอาหารชายทะเลบางพระ 90 

2 อ่างเก็บน้ าบางพระ 5. ถ่ายรูปภาพกับทัศนียภาพท่ีอ่างเก็บน้ า 90 
3 สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว  

อ าเภอศรรีาชา 
6. ชมศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 90 
7. ชมพิพิธภัณฑ์สัตวภ์าคตะวันออก 90 
8. การทานอาหารร้าน Estate ร้านอาหารใกล้ที่พัก 90 
9. การชม ไนท์ ซาฟาร ี 90 
10. การกางเต้นท์ ชมกวางอย่างใกล้ชิด ณ Estate Resort 720 
11. การเดินชมและให้อาหารสัตวภ์ายในบริเวณสวนสัตว์ 90 
12. การชมการแสดงโชว์ช้างว่ายน้ า, พาเหรดนกเพนกวิน, 
การแสดงความสามารถของสตัว์, พาเหรดนกกาบบัว, การ
สาธิตให้อาหารแมวน้ า 

90 

13. การทานอาหารร้าน Estate ร้านอาหารใกล้ที่พัก 90 
รวม 1,800 

คิดเป็น (ชั่วโมง) 30 
 

จากตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการจัดผังกิจกรรมการท่องเที่ยวและรอบเวลาในการด าเนิน กิจกรรมท าให้ทราบว่าในการด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถจัดผังล าดับกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 

1. สักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง ณ วัดเขาบางพระ 
2. การกราบไหว้ขอพร 3 พระเกจิดังแห่งบางพระ วัดบางพระวรวิหาร 
3. เล่นน้ าที่ชายทะเลบางพระ 
4. กินอาหารทะเลรสอร่อย ณ สวนอาหารชายทะเลบางพระ 
5. ถ่ายรูปภาพกับทัศนียภาพที่อ่างเก็บน้ า 
6. ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
7. ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ภาคตะวันออก 
8. การทานอาหารร้าน Estate ร้านอาหารใกล้ที่พัก 
9. การชม ไนท์ ซาฟารี 
10. การกางเต้นท ์ชมกวางอย่างใกล้ชิด ณ Estate Resort 
11. การเดินชมและให้อาหารสัตว์ภายในบริเวณสวนสัตว์ 
12. การชมการแสดงโชว์ช้างว่ายน้ า พาเหรดนกเพนกวิน การแสดงความสามารถสัตว์ พาเหรดนกกาบบัว การสาธิตการให้อาหาร

แมวน้ า 
13. การศึกษาระบบนิเวศของสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจะใช้รอบเวลาในการด าเนินกิจกรรมจากการค านวณรอบเวลาที่เหมาะสม  คือ 90 นาที แต่จะมี 1 กิจกรรมที่

เป็นกิจกรรมค้างแรมที่ใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรม 720 นาที  ซึ่งจะใช้เวลารวมทั้งสิ้น 1,800 นาทีหรือคิดเป็น 30 ช่ัวโมง ซึ่งเมื่อท าการ
เปรียบเทียบรอบเวลา ในการด าเนินกิจกรรมตามลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยวจะใช้เวลาในการด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 1,905 นาที
หรือคิดเป็น 31 ช่ัวโมง 45 นาที ซึ่งเมื่อท าการเปรียบเทียบนักท่องเที่ยวจะสามารถ ประหยัดเวลาได้ 1 ช่ัวโมง 45 นาท ี
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4. สรุป 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระบบนิเวศ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น

เขตชุมชน กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินการท่องเที่ยวของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวและท าการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ
ลักษณะความต้องการในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 สามารถสรุปได้ว่า ในการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ จะใช้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมท่องเที่ยวท้ังสิ้น 2 วัน 1 คืน หรือประมาณ 18 ช่ัวโมง ซึ่งเมื่อท าการค้นหาข้อมูลสถานที่
ท่องเที่ยวท าให้ทราบถึงสถานที่ท่องเที่ยวรวม 7 สถานที่ 42 กิจกรรม โดยในการศึกษาข้อมูลลักษณะความต้องการของนักท่องเที่ยว 
ผู้วิจัยได้ข้อมูลจากการท าแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะมีการค านวณกลุ่มตัวอย่างการท าแบบสอบถามโดยใช้
ทฤษฎีของ ทาโร่ ยามาเน่ เพื่อก าหนดกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมในระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวแบบค้างแรมในจังหวัดชลบุรี เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ านวน 1,279,832 คน (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา) 
ซึ่งเมื่อท าการค านวณเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ค้นคว้าและน ามาประยุกต์ใช้ในการค านวณรอบเวลา  การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้มีความ
เหมาะสมตามสูตร การค านวณรอบเวลา แต่เนื่องจาก 1 ใน 13 กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นกิจกรรมการ
ค้างแรมในการค านวณรอบเวลาในการด าเนินกิจกรรมที่เหมาะสมจึงท าการยกตัวอย่าง 12 กิจกรรมหรือคิดเป็นร้อยละ 28.57 ของ
กิจกรรมทั้งหมด ซึ่งเมื่อท าการค านวณเวลาทั้งสิ้นในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวรวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 ช่ัวโมง สามารถค านวณรอบ
เวลาที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาด าเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมได้คือ 90 นาทีและ เมื่อ
น ามาจัดผังกิจกรรมที่ควรด าเนินการก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวที่มีความเหมาะสมจะสามารถเรียงล าดับกิจกรรมโดยเลือก
สถานท่ีที่มีกิจกรรมค้างแรมไว้ท้ายสุดโดยจะเริ่มต้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตลาดล่างเป็นสถานที่แรก สถานที่ต่อมาคือ 
อ่างเก็บน้ าบางพระและสุดท้ายคือสวนสัตว์ เปิดเขาเขียว โดยในการจัดผังกิจกรรมนั้นจะเลือกด าเนินกิจกรรมที่อยู่บริเวณใกล้กันก่อน 
ซึ่งจะสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
              1.  การกราบไหว้ขอพร 3 พระเกจิดังแห่งบางพระ วัดบางพระวรวิหาร 
              2.  สักการะรอยพระพุทธบาทจ าลอง ณ วัดเขาบางพระ 
              3.  เล่นน้ าท่ีชายทะเลบางพระ 
              4.  กินอาหารทะเลรสอร่อย ณ สวนอาหารชายทะเลบางพระ 
              5.  ถ่ายรูปภาพกับทัศนียภาพที่อ่างเก็บน้ า 
              6.  ชมศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง 
              7.  ชมพิพิธภัณฑ์สัตวภ์าคตะวัน ออก 
              8.  การทานอาหารร้าน Estate ร้านอาหารใกล้ที่พัก 
              9.  การชม ไนท์ ซาฟาร ี
              10.  การกางเต้นท์ ชมกวางอย่างใกล้ชิด ณ Estate Resort 
              11.  การเดินชมและให้อาหารสตัว์ภายในบริเวณสวนสตัว์ 
              12.  การชมการแสดงโชว์ช้างว่ายน้ า พาเหรดนกเพนกวิน การแสดงความสามารถของสัตว์ พาเหรดนกกาบบัว การสาธิต
การให้อาหารแมวน้ า 
              13.  การศึกษาระบบนิเวศของสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปดิเขาเขียว 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้จดัท าแผนในการด าเนินกิจกรรมในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดย
มีการจัดผังกิจกรรมและรอบเวลาที่มีความเหมาะสม  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล เพื่อเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม

ออนไลน์ ในการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับไม้โกงกางเทียม ซีออส 
เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 2) เพื่อผลิตสื่อให้ความรู้ที่กล่าวถึงรายละเอียดขั้นตอนและกรรมวิธีการติดตั้งไม้โกงกางเทียม 3) เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์
การปลูกไม้โกงกางเทียม และยางพาราคอโพสิทเพื่อฟื้นฟูชายฝั่ง 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาทั่วไปและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟ้ืนฟูชายฝั่ง
ทะเล ผู้เข้าชมสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 200 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อ
ฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อประชาสัมพันธ์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 4) การเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า สื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยกลุ่มตัวอย่าง 30 คน มี
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก (𝑥̅ = 4.59, S.D. = 0.52)   
ค าส าคัญ : ประชาสัมพันธ์ นวัตกรรม ชายฝั่งทะเล 
 

Abstract 
The Research development Innovative media artificial mangrove wood C-AOSS to restore the coast. to 

media public relations publishing via social media. in coastal erosion solutions. objective 1) In order to promote the 
knowledge of artificial mangroves C-AOSS in coastal areas 2) To produce knowledge media that describes the steps 
and procedures for installing artificial mangrove wood 3) In order to know the benefits of planting artificial mangrove 
wood trees and Composite rubber to restore the coast. 4) Study the satisfaction of Developed media public relations 
visitors Via social media research samples general students and those interested About Innovative media artificial 
mangrove wood C-AOSS to restore the coast. Visitors Media via social media number 200 people. Research tools 1) 
Innovative media artificial mangrove wood C-AOSS to restore the coast. 2) Quality assessment form Media public 
relations. 3) Satisfaction Assessment Form Media public relations. 4) Media public relations publishing via social media. 
Statistics used in data analysis include: Percentage, mean and standard deviation. The research found that Innovative 
media artificial mangrove wood C-AOSS to restore the coast. The quality is very good, the samples 30 people satisfied 
with the overall level of very good level. (𝑥̅ = 4.59, S.D. = 0.52)   
Keywords:  Media public relations, Innovation, The coast 
 

1. บทน า 
 การกัดเซาะชายฝั่งจัดว่าเป็นภัยพิบัติระดับชาติของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุเกิดจากทั้ง กระบวนการทางธรรมชาติ 
และการกระท าของมนุษย์ นอกจากเกิดการสูญเสียพื้นท่ีแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งอย่างรุนแรง โดยเฉพาะป่าชายเลนท่ีมี
เหลืออยู่เพียงน้อยนิดที่สามารถรักษาหน้าดิน ช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่ง
อนุบาลสัตว์น้ า และสิ่งมีชีวิตต่างๆ มากมาย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งกว่า 12 
ล้านคน และยังมีปัญหาของสภาพภูมิอากาศที่เกิดลมมรสุม และพายุที่รุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้นโดยหลักการของนวัตกรรม ซีออสจะ
ท าหน้าที่เสมือนต้นโกงกางตามป่าชายเลนจริง คือ ชะลอความแรงคลื่นที่เข้ากระทบและเร่ง การตกตะกอนแนวหลังการปะทะ  ทาง
บริษัทอาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด และบริษัท จ้าวปฐพีการเกษตร (ประเทศไทย)จ ากัด จึงมีความต้องการพัฒนาสื่อเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
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ไม้โกงกางเทียม จึงได้ร่วมกับผู้จัดท าโครงงานวิจัยเพื่อผลิต สื่ออินโฟกราฟิกไม้โกงกางเทียมเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนด้วยนวัตกรรม ซีออส  
ส าหรับการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล  

1.1 วัตถุประสงค ์ 
1.1.1 เพื่อเป็นสื่อประชาสมัพันธ์ ให้ความรู้เกีย่วกับไมโ้กงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 
1.1.2 เพื่อผลิตสื่อให้ความรู้ที่กลา่วถึงรายละเอียดขั้นตอนและกรรมวิธีการติดตั้งไม้โกงกางเทียม 
1.1.3 เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์การปลูกไม้โกงกางเทียม และยางพาราคอโพสิทเพื่อฟื้นฟูชายฝั่ง 

1.2 การส ารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
พงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2557) ได้ศึกษาดิจิทัลได้ถูกน ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ 

ผ่านสื่อดิจิทัลได้ ดีกว่าการเรียนรู้แบบฟังการบรรยายจากครูผู้สอนเพียงอย่างเดียว โดยสื่อดิจิทัลที่ใช้ในการเรียนการสอนนั้น ต้องได้รับการ
ออกแบบ และพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเช่ือมโยงกับเนื้อหาบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงสุด โดยสื่อดิจิทัล 
ประเภทแอนิเมชัน 2 มิติ เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งมีหลายประเภท เช่น การ์ตูนแอนิเมชัน แฟลช แอนิเมชัน 
และอินโฟกราฟิกแอนิเมชัน 

ปาณิสรา ศิลาพล และกอบสุข คงมนัส (2559) ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามนุษย์ให้มีทักษะส าหรับการ ออกไปด ารงชีวิต ในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทย ให้สอดคล้องกับทักษะดังกล่าว ผู้สอนจึงต้อง
เตรียมความ พร้อมในการจัดการเรียนรู้ ต้องมีการน า สื่อทางเทคโนโลยี เข้ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติหรือกระบวนการ 
เรียนรู้รูปแบบอื่นที่หลากหลาย ซึ่งท า ให้ผู้เรียนสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การสืบค้นข้อมูล เกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

พัชรา วาณิชวศิน (2558) ศึกษาเรื่องศักยภาพของอินโฟกราฟิก ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติส าคัญ มิติแรกคือ การใช้อินโฟกราฟิกเป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการ
จดจ า และมิติที่สองคือ การใช้อินโฟกราฟิกเป็นสื่อการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความ
ชัดเจนและความเข้าใจบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ 
 

2. วิธีการศึกษา 
จากการรวบรวมข้อมูล และได้ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรม ซีออส จะท าหน้าที่เสมือนต้นโกงกางตามป่าชายเลนจริง คือ ชะลอ

ความแรงคลื่นท่ีเข้ากระทบ และเร่งการตกตะกอนแนวหลังการปะทะ สิ่งที่ได้รับจากระบบซีออส เป็นการเร่งการตกตะกอนในอัตราที่
รวดเร็วมากและสามารถเห็นผล ภายใน 4 เดือน ดินเลนท่ีได้มีความหนาแน่น และมวลตะกอนสูงมากซึ่งสามารถที่จะเดินบนดินเลนอย่าง
สะดวกได้จริงไม่จมลึก การเปลี่ยนแปลงของระดับตะกอนนี้จะท าให้สามารถปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนได้ทันทีและสามารถปล่อยให้ป่าชายเลน
เติบโตจนขยายเป็น พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ยั่งยืนขึ้น อันจะท าให้มีปริมาณตะกอนดินเลนกลับคืนมา 

คุณสมบัตินวัตกรรม ซีออส เป็นนวัตกรรมท างวัสดุที่มีก ารออกแบบให้มีลักษณะคล้ ายต้นโกงกาง โดยล าต้นเสาหลัก มีขนาด
ทรงวงรีกลวง ท ามาจากวัสดุเนื้อไม้ผสมพลาสติกชนิด HDPE มีความยาวต่อต้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ส่วนตัวรากไม้โกงกางเทียมท าจากวัสดุ
ยางพาราคอมโพสิท มีความยาวกิ่งก้านแตกต่างกัน โดยกิ่งที่ยาวสุด จะมีความยาว 40 เซนติเมตร การใช้งานซีออสจะติดตั้งนอกชายฝั่ง
เสมือนเป็นต้นไม้ป่าชายเลนกล่าวคือ เมื่อมีคลื่นวิ่งเข้าปะทะ ท าหน้าที่สลายก าลังคลื่น โดยการติดตั้งจะเป็นแปลงๆ ละ 400 - 600 ต้น 
แล้วแต่รูปแบบ โดยค านึงถึงลักษณะ ของภูมิศาสตร์และชลศาสตร์ของพื้นที่ โดยจะต้องใช้หลายๆ 

C-Aoss ซีออส ย่อมาจาก (Capsule Arto Ocean Sediment System) นวัตกรรมทางวัสดุ ออกแบบคล้ายต้นโกงกาง โดย
ผลิตจากวัสดุไม้เทียม และ ยางพาราคอมโพสิท ท าหน้าที่ป้องกันการกัดเซาะและเร่งการตกตะกอนของดินเลน จัดเป็นโครงสร้างแบบอ่อน
กึ่งถาวรที่ประสบความส าเร็จ 

2.1 การออกแบบ 
โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 
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ภาพที่ 1 แผนผังภาพรวมสื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบส่ือประชาสัมพันธ์นวัตกรรม ซีออส 
 

 2.2 ขั้นตอนการสร้างขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ก่อนจะสื่อประชาสัมพันธ์ ทางผู้วิจัยได้ออกแบบ Story Board เพื่อให้เป็นระบบขั้นตอนในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ใน
รูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล ตัวอย่างดังนี ้
 

    
 

            ภาพที่ 2 ฉากแรกของสื่อประชาสัมพันธ์         ภาพที่ 3 ทฤษฎีการเร่งการตกตะกอนของแนวชายฝั่ง 
 

    
 

             ภาพที่ 4 การติดตั้งนวัตกรรม                            ภาพที่ 5 ประโยชน์ของนวัตกรรม 
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 หลังจากที่ได้มีการด าเนินการออกแบบโครงสร้างเนื้อเรื่อง และรายละเอียดเนื้อหาให้ครบตามที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว 
จากนั้นน ามาสู่ขั้นตอนการจัดท าโครงสร้างระบบ สื่ออินโฟกราฟิกในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อ
ฟื้นฟูชายฝั่งทะเล  
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 3.1 โครงสร้างระบบ 
       สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล มีการจัด
โครงสร้างรายละเอียดของเนื้อหาให้สามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างเหมาะสม ดังภาพที ่6 นี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 โครงสร้างเนื้อหาประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 
 

 3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
      หลังจากที่ได้ด าเนินการออกแบบสื่อ และรายละเอียดเนื้อหาให้ครบตรงตามความต้องการของระบบเรียบร้อยแล้ว ก็น ามาสู่
ขั้นตอนของการด าเนินงานพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล ที่อยู่ในรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์  
มีภาพตัวอย่างดังนี ้
 

      
 

           ภาพที่ 7 หน้าแรกเข้าสู่สื่อประชาสัมพันธ์              ภาพที่ 8 การร่วมมือของท้ัง 2 บริษัท 
 

       
 

                 ภาพที่ 9 การติดตั้ง นวัตกรรม              ภาพที่ 10 การสร้างมูลค่า และแก้ปัญหาราคายาง 
 
 3.3 การทดสอบ และประเมินผลการใช้สื่อ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับ ซีออส ประโยชน์ 

สื่อประชาสัมพันธ์ นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส     
เพื่อฟ้ืนฟูชายฝั่งทะเล 

ความหมาย 

รายละเอียดขั้นตอนและกรรมวิธีการติดตั้ง ซีออส 

ต่อสิ่งแวดล้อม ขั้นตอนการคอมโพสิต ซีออส 

ปัญหา การติดตั้ง ซีออส ต่อการด ารงชีวิต 
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      3.3.1 การทดสอบระบบตามหลักวิศวกรรม (System Testing) เป็นการทดสอบโดยรวม จะเป็นการรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วจึงทดสอบสามารถแบ่งการทดสอบ เป็น 2 ส่วน ดังนี ้
              1. Beta Testing เป็นการให้ผู้ใช้ทดลองใช้งานจริง  
              2. การใช้งานจากผู้เช่ียวชาญ 
                   3.3.2 การประเมนิสื่อประชาสัมพันธ์จะมีการประเมิน 2 ส่วนดังนี้ 
              1. ตัวสื่อประชาสัมพันธ์ 
              2. ประสิทธิภาพของสือ่ 
 3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
              ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (  ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเนื้อหาและข้อมูล    
1. ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา 4.73 0.45 ดีมาก 
2. ภาพประกอบสอดคล้องกับบเนือ้หา 4.57 0.50 ดีมาก 
3. การเรียบเรียงเนื้อหาทีเ่ข้าใจง่าย 4.53 0.51 ดีมาก 

รวม 4.61 0.49 ดีมาก 
 

จากตาราง 4.1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.61, S.D. = 
0.49) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อด้านเนื้อหาและข้อมูล พบว่าข้อที่ 1 ความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 
4.73, S.D. = 0.45) รองลงมาคือข้อที่ 2 ภาพประกอบสอดคล้องกับบเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.50) และค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 การเรียบเรียงเนื้อหาที่เข้าใจง่าย อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.51) เนื่องจากการเรียบเรียงเนื้อหา
บางส่วนมีความซับซ้อน จงเป็นสาเหตุท าให้เนื้อหาบางส่วนเข้าใจยาก 

 

    ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการน าเสนอ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (  ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการน าเสนอ    
1. ความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษร 4.50 0.57 ดีมาก 

2. การน าเสนอสื่อมีความสอดคลอ้งกับเนื้อหา 4.53 0.51 ดีมาก 

3. ความน่าสนใจของสื่อ 4.60 0.50 ดีมาก 

รวม 4.54 0.53 ดีมาก 
 

จากตาราง 4.2 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการน าเสนอ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.54, S.D. = 0.53) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการน าเสนอ พบว่าในข้อที่ 3 ความน่าสนใจของสื่อ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.60, S.D. = 
0.50) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 การน าเสนอสื่อมีความสอดคล้องกับเนื้อหา อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.53, S.D. = 0.51) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
คือ ข้อที่ 1 ความชัดเจนของภาพ เสียง และตัวอักษร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.50, S.D. = 0.57) เนื่องจากโทนของเสียงที่ต่างกันของบาง
ฉากท าให้สื่อมีความน่าสนใจน้อยลง  

 

    ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจด้านการใช้ภาษา 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (  ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

ด้านการใช้ภาษา    
1. ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.67 0.48 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ 4.60 0.56 ดีมาก 
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3. ความชันเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย 4.57 0.63 ดีมาก 
รวม 4.61 0.56 ดีมาก 

 

จากตาราง 4.3 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.61, S.D. = 0.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อด้านการใช้ภาษา พบว่า ข้อที่ 1 ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ มีค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.67, S.D. = 
0.48) รองลงมาคือ ข้อที่ 2 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.60, S.D. = 0.56) และค่าเฉลี่ยน้ยที่สุด คือข้อที่ 3 
ความชันเจนของภาษาที่ใช้สื่อความหมาย อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( 𝑥̅ = 4.57, S.D. = 0.63) เนื่องจากความหมายขององค์ประกอบเป็นวงกว้าง
จึงท าให้ผู้ฟังไม่เห็นความชัดเจนของภาษาที่ใช้ 

 

      ตารางท่ี 4 สรุปแบบประเมินประสิทธิภาพด้วนเทคนิค Beta Testing ของสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 ด้าน 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D. การแปลผล 
1. ด้านเนื้อหาและข้อมูล 4.61 0.49 ดีมาก 
2. ด้านการน าเสนอ 4.54 0.53 ดีมาก 
3. ด้านการใช้ภาษา 4.61 0.56 ดีมาก 

รวม 4.59 0.52 ดีมาก 
  

ผู้วิจัยได้น าเทคนิค Beta Testing ในการประเมินโดยการทดลองใช้งานจริง ได้ผลการประเมินทั้ง 3 ด้านโดยพบว่าการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉี่ย 4.59 โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาทั่วไป จ านวน 30 คน ผล
การประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านเนื้อหาและข้อมูล อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉลี่ยที่ 4.61 ผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการ
น าเสนอ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าเฉี่ย 4.54 และผลการประเมินคุณภาพความพึงพอใจด้านการใช้ภาษาพบว่า อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.61 
 

4. สรุป 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้ันตอนการท างานต่างๆ และการด าเนินงานเพื่อน าสิ่งเหล่านี้มาท า สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อ
ประชาสัมพันธ์นวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส เพื่อฟื้นฟูชายฝั่งทะเล เป็นการน าเสนอ เกี่ยวกับความหมายของนวัตกรรมไม้โกงกาง
เทียม ปัญหาของชายฝั่งทะเลและเกษตรกรชาวสวนยางพารา การออกแบบของนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม การติดตั้งของนวัตกรรมไม้
โกงกางเทียม ผลลัพธ์ของนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม และประโยชน์ของนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส ซึ่งเป็นสื่อประชาสัมพันที่ได้
สร้างขึ้นมาเพื่อให้ความรืที่สามารถจดจ าเนื้อหารายละเอียดและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือและสนับสนุนจากบุคคลหลายฝ่ายคณะผู้จัดท าโครงการวิจัยรู้สึกซาบซึ้ง

เป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย อาจารย์นิธิพร วรรณโสภณ ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นแรง
กระตุ้นให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะทางวิชาการแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนตรวจทานการวิจัยให้แก่คณะผู้จัดท ามาโดยตลอด
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ให้เอกสารความรู้และค าปรึกษา
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการวิจัยเจ้าหน้าที่ทางบริษัทอาร์โต้ เอ็นจิเนียร์ จ ากัด และบริษัท จ้าวปฐพีการเกษตร (ประเทศ
ไทย) จ ากัดทีใ่ห้ข้อมูลและค าปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงการวิจัยที่ส าคัญที่สุด คณะผู้จัดท าขอน้อมร าลึกถึง
พระคุณของบิดามารดาและครอบครัวที่ส่งเสริมและสนับสนุนคณะผู้จัดท าในทุกเรื่องตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละคร

เล็กและ (2)  ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก วีธีด าเนินการวิจัยแบ่ง 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก  ระยะที่ 2 คือ ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อการผลิต
สื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนและนักศึกษา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยน าเสนอในรูปแบบตารางเพื่อประกอบการอธิบาย 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ  15-20 ปี มีความพึง
พอใจในการชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ด้านเนื้อหาและการน าเสนออยู่ในระดับมาก ด้าน
การออกแบบกราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก และด้านระดับคุณค่าของผลงานอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ : การผลิตสื่อ ดิจิทัลเพนติ้ง โมชันกราฟิก หุ่นละครเล็ก 

 

Abstract 
This research is qualitative research. The objective of this study were to (1) production of digital painting 

with motion graphic about small puppet theater art and (2) study the satisfaction of digital painting with motion 
graphic. The research have two phase. The first phase is production of digital painting with motion graphic about small 
puppet theater art. The second phase is study the satisfaction of digital painting with motion graphic. The sample are 
students in Bangkok from a sampling of 400 people. The tools used consisted of open and closed-ended 
questionnaire about awareness water safety. Statistic used included frequency, percentage, mean, standard deviation. 

The results revealed that sampling of students 400 people are female. The ages of 15-21 years old. The 
satisfaction of digital painting with motion graphic is good level. Include  content and presentation are good level. 
Graphic design and technique of presentation are good level. The value of production are good level. 
Keywords :  production, digital painting,  motion graphic,  puppet theater art 
 

1. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

คนไทยเราในปัจจุบันให้ความสนใจในวัฒนธรรมไทยน้อยลง ท าให้วัฒนธรรมหลายอย่างเริ่มหายไป หรือได้รับความสนใจน้อยลง 
ทั้งๆ ที่วัฒนธรรมถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาถึงจนถึงปัจจุบัน  แต่พอมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลกับคนไทยมากข้ึน ยิ่งท าให้
หลายคนหลงลืมความเป็นไทยกันไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางสังคม ค่านิยม ความเช่ือ เมื่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้
เปลี่ยนแปลงไป เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเข้ามาของวัฒนธรรม แนวความคิด วิทยาการของชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาติตะวันตก ท าให้
คนไทยหันไปนิยมปฏิบัติตามวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ท าให้เกิดการละเลยไม่สนใจวัฒนธรรมไทย ร่วมกับความเจริญทาง
วัตถุท่ีก้าวหน้าท าให้วัฒนธรรมจากที่เข้ามาได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเหตุให้คนรุ่นใหม่มีแนวคิด และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และสนใจ
ศึกษาความเป็นไทยน้อยลง 

กล่าวถึง ค าว่า นาฏศิลป์  “หลายคนมักจะมีค าถามว่าเรียนนาฏศิลป์แล้วจะไปประกอบอาชีพอะไร เต้นๆ ร าๆ ร้องๆ อย่างนี้จะ
มีงานท าหรือ ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกที่ค าถามเช่นนี้ไม่เห็นมีใครไปถามภาควิชาอื่นบ้าง เช่น เรียนวิทย์-คณิต แล้วไปประกอบอาชีพอะไร” สิริ
ชัยชาญ ฟักจ ารูญ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าว ซึ่งวัฒนธรรมนั้น ถือเป็นเครื่องวัดและเครื่องก าหนดความเจริญหรือความ
เสื่อมของสังคม และขณะเดียวกัน วัฒนธรรมยังก าหนดชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ดังนั้นวัฒนธรรมจึงมีอิทธิพลต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชน และต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติมาก เนื่องจากวัฒนธรรมไทยเป็นเครื่องก าหนดพฤติกรรมของคนใน
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สังคมไทย ให้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนรวมถึงผลของการแสดงพฤติกรรมและการสร้างแบบแผนของความคิด ความเช่ือ และค่านิยมของ
สมาชิกให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ท าให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สั งคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกันย่อมจะเกิดความเป็นปึกแผ่น 
จงรักภักดีและอุทิศตนให้กับสังคมท าให้สังคมอยู่รอด เป็นตัวก าหนดรูปแบบของสถาบัน เช่น รูปแบบของครอบครัว เพราะลักษณะของ
ครอบครัวแต่ละสังคมต่างกันไป เป็นเครื่องมือช่วยแก้ปัญหา และสนองความต้องการของมนุษย์ ช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า หากมี
วัฒนธรรมที่ดีงามเหมาะสม สังคมนั้นย่อมจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

งานวิจัยนีส้นใจในศิลปะหุ่นละครเล็ก ที่มีมานานกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นศิลปะที่รวมศาสตร์ทางศิลป์ไว้หลายแขนงเข้าด้วยกัน หุ่น
ละครเล็กเป็นศิลปะที่แสดงถึงภูมิปัญญาของไทย โดยการใช้หุ่นถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณกรรม ความเช่ือ ค่านิยมตามสมัย จากรุ่นสู่รุ่นใน
รูปแบบของการแสดง การแสดงหุ่นละครเล็กเป็นการแสดงที่ผู้เชิดต้องมีความ สามารถเฉพาะทาง เนื่องจากต้องใช้ผู้เชิด 3 คน เพื่อเชิดหุ่น
หนึ่งตัว และผู้เชิดทั้ง 3 คนต้องรวมใจเป็นหนึ่งในการเชิดหุ่นให้เคลื่อนไหวให้ตรงจังหวะ แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกให้สอดคล้องกับบท
เพลง ท่าทางของหุ่นผู้เชิดก็ต้องเชิดออกมาให้ผู้ชมเข้าใจ ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนที่ไม่ได้มีพื้นฐานจะเชิดได้ ผู้ที่จะเชิดหุ่นได้ต้องมีพื้นฐาน
โขนเป็นการแสดงหุ่นละครเล็กนั้นถือว่าเป็นศิลปวฒันธรรมที่อาจมีการสูญหายหรือถูกลืมไปได้ใน  หากวัฒนธรรมในชาติอื่นเข้ามามีบทบาท
มากขึ้น หรือขาดคนสืบทอดการแสดงและอนุรักษ์ไว้ให้สืบทอดต่อไปให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง 

จากที่มาและปัญหาข้างต้นท าให้คณะผู้จัดท ามีความสนใจในการผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก  
ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะที่ทรงคุณค่า ควรแก่การศึกษาและอนุรักษ์ไว้ให้เยาวชนได้เรียนรู้การเชิดหุ่นละครเล็กของไทยที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของคนไทยและความเป็นไทย เราอยากให้ศิลปะนี้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อให้ศิลปะหุ่นละครเล็กยังอยู่
คู่กับคนไทย และส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
2.1. เพื่อศึกษาการผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก 
2.2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรับชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย เพศชาย 

2,682,962 คน และเพศหญิง 2,999,453 คน รวมทั้งหมด  5,682,415 คน (สถิติประชากรจากระบบสถิติทางการทะเบียน) 
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ค านวณ

โดยสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มโดยบังเอิญจากนักเรียนและนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง  
1.4 ตัวแปรศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผู้รับชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก 
1.5 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะหุ่นละครเล็ก 
 

2. วิธีการวิจัย 
วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
ระยะที่ 1 การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่อง ศิลปะหุ่นละครเล็ก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 
1.1 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจาก เพื่อน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการผลิตสื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหา 
1.2 การเขียนบทเล่าเรื่องให้เป็นเรื่องราวเดียวกัน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจในการถ่ายทอดเรื่องราว โดยใช้ค าพูดที่ฟังเข้าใจ

ง่าย รวมถึงมีการคัดเลือกเสียงโดยเลือกเนื้อเสียงท่ีไปทางเดียวกับสื่อที่ก าลังจะผลิต  
1.3 ออกแบบตัวละครและสตอรี่บอร์ด ตามล าดับเนื้อหาที่ส าคัญพร้อมกับใส่ค าบรรยาย เพื่อให้เห็นแนวทางของช้ินงานที่จะ

จัดท า ซึ่งมคีวามยาวทั้งหมด 5 - 10 นาที 
 
2. ขั้นตอนการผลิต (Production)         
เมื่อท าการเขียนบทและออกแบบสตอรี่บอร์ด ท าการวาดภาพตัวละคร และฉากต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงในโปรแกรม Adobe 

Photoshop โดยใช้หลักการวาดแบบ frame by frame หลังจากนั้นน าตัวละคร และฉาก มาใส่ในโปรแกรม Adobe Premiere Pro 
เพื่อท าการตัดต่อ ใส่เสียงคนพากษ์ และเอฟเฟคต่างๆ  
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ภาพที่ 1 ภาพแสดงการวาดออกแบบสตอรี่บอร์ด 
 

  

ภาพที่ 2 ภาพแสดงการวาดออกแบบฉากและตัวละครที่เกี่ยวข้อง 
 

  

ภาพที่ 3 แสดงการวาดลงสีและตัดต่อโดยการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 
 
 

3. ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production) 
3.1 ท าการตัดต่อเสียงเอฟเฟคและดนตรีประกอบฉาก ตรวจเช็คการท างานของสื่อเพื่อให้การตัดต่อเล่าเรื่องของภาพให้ดูเหมาะสม 

อยู่ในช่วงเวลาที่สมควร เลือกเสียงดนตรีประกอบให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนั้นๆ และใส่เสียงซาวด์ให้สอดคล้องกับภาพที่ด าเนินไป 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก  มีการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 2 ท่าน ได้แก ่
ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูล  คือ  คุณญานี บุญประกอบ  ต าแหน่งศิลปินนักแสดงเชิดหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง คณะค านาย  

ประสบการณ์การเชิดหุ่น 10 ปี และประสบการณ์การแสดงโขนละครที่ท าควบคู่กันมา 10 ปีเช่นกัน นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนพื้นฐานการ
แสดงโขนละคร 
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ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิคการผลิตสื่อ  คือ นาย พีรพงศ์ อุทัยแพน ต าแหน่ง Artists/Digital Paint Artits/อ.พิเศษผลงานที่เคยท า 
ได้แก่ แอนิเมชันฉาย ช่อง3 เรื่อง Power Kids 2004, แอนิเมชันฉาย ช่อง7 เรื่องหมู่บ้านจักจั่น 2005, แอนิเมชันเรื่องยาว Nak animation 
2007 ฉายโรง, แอนิเมชันฉาย ช่อง3 เรื่อง shelldon ภาค2 2007, แอนิเมชันฉาย ช่องทรู เรื่อง papa panda 2008, แอนิเมชันฉาย 
ช่องทรู เรื่องเสือน้อยกับเจ้าหุ่นเพื่อนรัก 2009, สอนพิเศษด้าน digital paint และศิลปินจิตรกรอิสระ ถึงปัจจุบัน 

 

 
 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลจากการผลิตสื่อดิจิทัลเพนต้ิงผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็กเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความพึงพอใจ เป็นค าถามชนิดปลายเปิดและปลายปิด  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ติดต่อเพื่อขอใช้สถานท่ี และจัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการแจกแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับบันทึกภาพและเสียงเพื่อเก็บข้อมูล  
3. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสรุปและวิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานสรุปผลการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยเป็นข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด เพื่อวัดวัดระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
          ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากร ได้แก่ เพศ อาย ุ
          ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับคิดเห็นต่อศิลปะหุ่นละครเล็ก 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสนใจศิลปวัฒนธรรมไทย     2.ด้านความ
สนใจศิลปะหุ่นละครเล็ก 
         ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก มีจ านวน 3 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 
            1. รายละเอียดด้านเนื้อหาและการน าเสนอ ประกอบด้วย ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก 
การเรียงล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหา ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ของเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะหุ่นละครเล็ก ความสอดคล้อง
ของเนื้อหากับภาพประกอบ ความน่าสนใจในการด าเนินเรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก และความเหมาะของระยะเวลาในการน าเสนอ 
            2. รายละเอียดด้านการออกแบบ กราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ ประกอบด้วย ความเหมาะสมในการจัดหาและออกแบบ
ฉาก ความเหมาะสมในการวาดภาพดิจิทัลเพนติ้ง ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการเล่าเรื่องความเหมาะสมในการใช้เสียงดนตรี
ประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี/แสงกับการผลิตผลงาน และภาพรวมของสื่อมีความเหมาะสมกับทุก
เพศทุกวัย 
           3. รายละเอียดด้านระดับคุณค่าของผลงาน ประกอบด้วย ผลงานมีคุณค่าเหมาะสมกับการน าไปใช้งานจริง 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
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3. ผลการวิจัย 
ส่วนที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเกีย่วกับประชากร 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากร 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

140 
260 

35.00 
65.00 

รวม 400 100 
  

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงมีจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.00 และเพศชายมีจ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 
  

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15 – 20 ป ี
21 – 25 ป ี
26 ปีขึ้นไป 

152 
236 
12 

38.00 
59.00 
3.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุ 21-25 ปี มีจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ                   
อายุ 15-20 ปี มีจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 และ อายุ 26 ปีขึ้นไป มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 

 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนและนักศึกษาต่อเร่ืองศิลปะหุ่นละครเล็ก 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความสนใจ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 2.ด้านความสนใจศิลปะหุ่นละครเล็ก 
 

ตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของค าถามท่านรู้จักศิลปะหุ่นละครเล็กมาก่อนที่จะชมการวาดภาพดิจิทัล  
เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก   

รายละเอียดเนื้อหา จ านวน ร้อยละ 
รู้จัก 

ไม่รู้จัก 
146 
254 

36.50 
63.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่รู้จักศิลปะหุ่นละครเล็ก มีจ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมาคือ 
รู้จัก มีจ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  

 
ตารางท่ี 4 แสดงความคิดเห็นของค าถามจากการชมการวาดภาพดิจิทัลเรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก  
ท าให้ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะหุ่นละครเล็ก 

รายละเอียดเนื้อหา จ านวน ร้อยละ 
ใช ่

ไม่ใช่ 
390 
10 

97.50 
2.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางที ่4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะหุ่นละครเล็ก มีจ านวน 390 คน คิดเป็น
ร้อยละ 97.50 และ ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะหุ่นละครเล็ก มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 
 
 
 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13                วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก   
 

ตารางท่ี 5 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ ความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ ด้านการออกแบบกราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ ระดับคุณค่าของผลงาน 

รายละเอียด    S.D. แปลต่า 
ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
2.1 ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์เร่ืองศิลปะหุ่นละครเล็ก   4.42 0.55 มาก 
2.2 การเรียงล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหา 4.49 0.52 มาก 
2.3 ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ของเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะหุ่นละครเล็ก   4.54 0.52 มากที่สุด 
2.4 ความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพประกอบ 4.52 0.55 มากที่สุด 
2.5 ความน่าสนใจในการด าเนินเร่ืองศิลปะหุ่นละครเล็ก   4.40 0.59 มาก 
2.6 ความเหมาะของระยะเวลาในการน าเสนอ 4.48 0.56 มาก 

รวม 4.48 0.55 มาก 
ด้านการออกแบบ กราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ 
2.7 ความเหมาะสมในการจัดหาและออกแบบฉาก 4.41 0.58 มาก 
2.8 ความเหมาะสมในการวาดภาพดิจิทัลเพนติ้ง 4.46 0.57 มาก 
2.9 ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง 4.45 0.58 มาก 
2.10 ความเหมาะสมในการใช้เสียงดนตรีประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา 4.47 0.52 มาก 
2.11 ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี/แสงกับการผลิตผลงาน 4.49 0.55 มาก 
2.12 ภาพรวมของสื่อมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย 4.52 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.47 0.55 มาก 
ระดับคุณค่าของผลงาน 

2.13 ผลงานมีคุณค่าเหมาะสมกับการน าไปใช้งานจริง 4.48 0.50 มาก 
รวม 4.48 0.50 มาก 

รวมค่าเฉลีย่ 4.47 0.53 มาก 
 

จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ 
ด้านการออกแบบ กราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ และระดับคุณค่าของผลงาน โดยรวมแล้วทั้งหมดอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 จากคะแนนเต็ม 5 และค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 โดยจ าแนกตามแต่ละหัวข้อ พบว่า 

ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และค่าของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 จ าแนกรายข้อ คือ 

ระดับมากท่ีสุด  ความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ของเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะหุ่นละครเล็ก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.54 ค่าของ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 และความสอดคล้องของเนื้อหากับภาพประกอบ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าของความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.55 

ระดับมาก การเรียงล าดับขั้นตอนของการน าเสนอเนื้อหา คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.52 รองลงมาคือ ความเหมาะของระยะเวลาในการน าเสนอ คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ถัด
มาคือ ความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 และความน่าสนใจในการด าเนินเรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.59 

ด้านการออกแบบ กราฟิกและเทคนิคในการน าเสนอ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 และค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 จ าแนกรายข้อ คือ 

ระดับมากที่สุด ภาพรวมของสื่อมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 

ระดับมาก ความเหมาะสมในการเลือกใช้สี/แสงกับการผลิตผลงาน คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49 ค่าของความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.55 ความเหมาะสมในการใช้เสียงดนตรีประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหา คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ค่าของความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ความเหมาะสมในการวาดภาพดิจิทัลเพนติ้ง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.57 ความเหมาะสมของการใช้ภาษาในการเล่าเรื่อง คิดเปน็ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45  ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
0.58  ความเหมาะสมในการจัดหาและออกแบบฉาก คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 ค่าของความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 
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ระดับคุณค่าของผลงาน ผลงานมีคุณค่าเหมาะสมกับการน าไปใช้งานจริง คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าของความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.50 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ 
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีผู้ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และผู้ไม่แสดงความคิดเห็น

เป็นจ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 โดยให้ข้อเสนอแนะคือ การถ่ายทอดเรื่องราวน่าสนใจเนื่องจากเป็นเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม
ไทย แต่น ามาเล่าเรื่องโดยใช้เทคนิดแบบใหม่มาผสมผสาน เหมาะสมส าหรับเยาวชนรุ่นใหม่ทั้งนักเรียนและนักศึกษา 
 

4. อภิปรายผล 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหา

เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นเรื่องที่คนไทยควรช่วยกันสืบทอดและสานต่อไว้ให้ลูกหลานได้รู้จัก และช่วยกันอนุรักษ์ไว้สืบต่อไป ซึ่งการ
ผลิตสื่อนั้นเป็นการผสมผสานระหว่างดิจิตัลเพนติ้งและโมชันกราฟิก โดยโมชันกราฟิกถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่ท าให้สื่อมีความน่าสนใจ  ท า
ให้ง่ายแก่การจดจ าเรื่องราวต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเวชยันต์ ปั่นธรรม (2560) กล่าวว่าโมชันกราฟิก คือ การสร้างให้กราฟิกมี
การเคลื่อนไหวได้หลากหลายมิติ แต่จะแตกต่างกับแอนิเมชันตรงที่ไม่มีตัวละครเป็นตัวด าเนินเรื่องหรือมีบทพูด และการตัดฉากสลับแบบ
ภาพยนตร์ แต่โมชันกราฟิกจะใช้แค่การเพิ่มหรือการสร้างภาพเคลื่อนไหวให้ภาพกราฟิก และใช้การพากย์เสียงบรรยายมาประกอบ โมชัน
กราฟิกนิยมน ามาเล่าเรื่องราวที่มีตัวข้อมูลเยอะ เข้าใจยาก ให้ออกมาในรูปแบบที่สวยงาม สนุกสนาน น่าติดตามและเข้าใจได้ง่าย 

 

5. สรุป 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา

จ านวน  400 คน เป็นบุคคลทั่วไปตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามกึ่ง
โครงสร้าง โดยเป็นข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด จากการตอบแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปได้ว่าพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษา เพศหญิง มีอายุ 15-20 ปี มีความพึงพอใจในการชมสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก 
อยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย  ด้านเนื้อหาและการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก ด้านด้านการออกแบบ กราฟิกและเทคนิคใน
การน าเสนอ อยู่ในระดับมาก และด้านระดับคุณค่าของผลงาน  อยู่ในระดับมาก 

ข้อเสนอแนะ 
การผลิตสื่อดิจิทัลเพนติ้งผสมโมชันกราฟิก เรื่องศิลปะหุ่นละครเล็ก ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ สื่อที่ผลิตสามารถน าไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ทางด้านการเรียนรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี  แต่ควรมีการน าเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่องอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นการ
เผยแพร่ อนุรักษ์ และถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป 

 

6. เอกสารอ้างอิง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการเพิ่มมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า

อาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ สร้างความได้เปรียบในการเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายตามแนวทางความรู้ด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของประเทศไทย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลใน
ลักษณะอาชีพหลักและอาชีพเสริมนอกเวลางานประจ า จ านวน 7 ราย ด้วยวิธีการแบบสัมภาษณ์  ผลการวิจัยพบว่า 1) สถานการณ์ความ
นิยมสินค้าออนไลน์ด้านสุขภาพ ผู้สนใจสุขภาพเริ่มสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคอย่างมาก โดยมีการค านวณแคลลอรี่ที่เหมาะสมในแต่ละวัน 
ด้วยวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษและใช้วิธีการปรุงที่ปลอดภัยตามหลักโภชนาการ ซึ่งพบว่าการจัดส่งโดยตรงสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Delivery) ต้อง
บริหารซัพพลายเชนด้วยกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยท างาน ที่ไม่มีเวลาท าอาหารหรือ
หาซื้ออาหารทานในร้านทั่วไป ในบางรายคิดว่าการปรุงอาหารไม่สอดคล้องกับงานที่มีความวุ่นวาย จึงเลือกที่จะสั่งอาหารเพื่อความสะดวก
พร้อมกับการดูแลสุขภาพ 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ ต้องให้ความส าคัญกับวัตถุดิบ การประสานงานกับผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ วิธีการและพื้นที่งานของผู้ประกอบอาหาร การจัดส่งอาหารสู่ลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 3) ประโยชน์เชิง
แนวทางปฏิบัติในการสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ ในอนาคตที่สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 พบว่า
พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปท าให้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนส าคัญของธุรกิจอาหาร ซึ่งการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ควบคู่กับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานท้ังด้านการจัดหาวัตถุดิบ การรักษาคุณภาพ การปรุงวัตถุดิบ การ
ขนส่ง และการบริการหลังการขาย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสามารถท าให้โซ่อุปทานสั้นลงเนื่องจากผู้ผลิตสามารถติดต่อซื้อขายโดยตรงกับลูกค้า
คนสุดท้ายได้เอง ท าให้สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความสามารถท่ีธุรกิจประสบณ์ได้โดยตรง สร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถทางการ
แข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาว 
ค าส าคัญ : โลจิสติกส ์ สินค้าออนไลน์  อาหารสุขภาพพร้อมรับประทาน 

 

Abstract 
This research the objective is to analyze the situation. Study guidelines for A Framework of Logistics and 

Supply Chain Development in Value Added Healthy Ready Meals that Sold Via Online. To practically benefit in making 
money from online business. Create an advantage in increasing the distribution channels according to the knowledge 
of the logistics and supply chain in Thailand. The study sample includes seven full-time or part-time entrepreneurs 
selling healthy ready meals that sold via online in Bangkok and vicinities. Data collection is conducted through 
interviews. This research can be concluded based on the objectives of this research as follows. 1) Situation of popular 
online health products. Health-conscious consumers are becoming more interested in food consumption. The suitable 
calorie intakes are calculated each day, and non-toxic ingredients and safe cooking methods are used. It is found that 
food delivered directly to consumers must have the appropriate supply chain with logistics activity management in 
order to be consistent with product category and consumers who are of working age that have no time to cook or eat 
at a restaurant. Some people think it is impossible to cook as their work is too busy. Therefore they decide to order 
food online for convenience while they can still take care of health.  2) In studying the framework, it is important to 
pay attention to raw materials, coordinating with suppliers of raw material, method and workspace of the cook, 
delivery to customers, customer relationship management, and 3) Practical benefits in making money from online 
business in the future which Thailand is entering the digital society according to the policy of Thailand 4.0. Therefore, 
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consumer behavior has changed, and it is possible to use technology that is the driving force of the food business, the 
technological development along with logistics management and supply chain management in quality preservation, 
cooking of ingredients, transportation and after-sales service. The use of technology can shorten the supply chain 
because the manufacturer can directly deal with the customer. It can solve the problem or improve the ability of the 
business directly which will add value and enhance competitiveness. As a result, the business will be growing and 
competitive in the long run. 
Keyword : Logistics, Online Product, Value Added Healthy Ready Meals. 
 

1. บทน า  
การพัฒนาในยุค Logistics 4.0 ธุรกิจในอนาคตมีโนวโน้มเติบโตมากขึ้น ผู้ประกอบการและผู้บริโภคต้องเตรียมรับการ

เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีส่วนด าเนินกิจกรรมต่างๆ หากมองแนวคิดของโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นงานบริหารจัดการความ
ต้องการของความต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) ความพยายามลดช่องว่างของซัพพลายเชนให้สั้นลง ผู้ผลิตสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น มุ่งพัฒนาความสามารถของการเพิ่มและส่งต่อคุณค่าที่มีอยู่ในวันที่โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ที่มี
การเปลี่ยนจากการผลิตจ านวนมาก (Mass Production) สู่การผลิตแบบเฉพาะให้ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Customized Production) และพัฒนา
โดยใช้การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพิ่มขึ้นด้วยการท าความเข้าใจในการพัฒนาการของ Industrial 4.0 และ Logistics 4.0 และ 
Marketing 4.0 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มของสินค้า ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยมองว่าการเติบโตของระบบคือการเติบโตของธุรกิจ กล่าวคือการสร้างระบบการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ใน
ระดับที่เหมาะสมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถทางการแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาว สิ่งส าคัญของการ
น าองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงได้มีบทบาทจากการวิเคราะห์ของกรมอนามัย (2559) ที่ให้แนวทางด้านสุขภาพว่า
จ าเป็นต้องมีระบบการดูแล และการส่งเสริมกิจกรรมการรักษาสภาพแวดลอมรอบตัวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นไมวา จะเปนการขยายตัว
และความกาวหนาทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้สังคมโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อการด ารงคงอยู่ใน
กระแสของการเปลี่ยนแปลงท าให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป สภาพปัญหาสุขภาพและปัจจัยต่างๆ ที่กระทบกับสุขภาพเป็นไปอย่างซับซ้อน
กว่าในอดีตมาก พฤติกรรมการบริโภคของมนุษยเปลี่ยนไปท าใหคุณภาพชีวิตและสุขภาพประชาชนตองเผชิญหนากับความเสื่อมถอยของ
สุขภาพกายและใจอยางหลีกเลี่ยงไมได การเปลี่ยนผานเขาสูสังคมผูสูงอายุถือเปนความทาทายที่ส าคัญของการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมที่จ าเปนตองมีการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ ในขณะที่โรคอุบัติใหมที่เปนปญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ไดแพรกระจายอยางไร
พรมแดน ประกอบกับปญหาามลพิษจากสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และมีการขยายตัวของสังคมเมืองเพิ่มขึ้น 
ประชาชนไทยจึงตองอยูในสภาพแวดลอมที่มีความเสี่ยงตอสุขภาพและมีปญหาสุขภาพอันอาจเกิดจากสิ่งแวดลอ้ม 

จากการเติบโตของระบบดิจิทัลและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้มีธุรกิจการจ าหน่ายอาหารออนไลน์กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งอาหาร
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมคืออาหารกล่องพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในปัจจุบันเนื่องด้วยวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภคในแต่ละวันต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเร่งรีบ เต็มไปด้วยขีดจ ากัดทางด้านเวลา ท าให้เวลาที่จะจัดเตรียมอาหารเพื่อรับประทานเองนั้น
น้อยลง ส่งผลให้ผู้บริโภคมองหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เน้นความสะดวกสะบายเป็นอันดับแรก จึงท าให้เกิดธุรกิจการ
จ าหน่ายสินค้าอาหารออนไลน์เข้ามามีบทบาทตอบสนองความต้องการในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดที่อาจยังไม่ทราบแน่ชัดในด้าน
ของการสูญเสียไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการตระหนักและให้ความส าคัญกับการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงต้องค านึงถึงการจัดการโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน เพื่อให้มีกระบวนการและแนวทางที่ชัดเจนในการสร้างคุณภาพและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

วิถีชีวิต ความรู้และปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจึงเป็นสิ่งส าคัญเพื่อให้สินค้าและบริการสามารถเกิด
ความสอดคล้องระหว่างกันในการพัฒนาศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ ซึ่งควรมีการวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อให้ทราบแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้เกิดการพัฒนาธุรกิจสินค้าออนไลน์ส่งเสริมการ
สร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน จึงเป็นที่มาของโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเพิ่มมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน
ในครั้งนี ้
 

2. วิธีการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
พร้อมรับประทาน พื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลในลักษณะอาชีพหลักและอาชีพเสริมนอกเวลางานประจ า 
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 2.2/เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น และพัฒนาปรับปรุง โดยในเนื้อหาของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เกิดจากการทบทวนความคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมและทฤษฏทีีส่อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์
2.3/การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 

 2.3.1 ติดต่อประสานงานกับเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2.3.2/น าแบบสัมภาษณ์ ไปยัง 7 ผู้ประกอบผู้ประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพ
พร้อมรับประทาน เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เป็นรายๆ 
 2.3.3/น าแบบสัมภาษณ์ที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้ววิเคราะห์แยกตามประเด็นเนื้อหา 
 2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์โดยด าเนินการดังนี ้
 2.4.1/น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List)/

น ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) เป็นรายข้อใช้วิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรยีง 
 2.4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปมัย แล้วน าเสนอข้อมูลเป็นข้อความเชิงพรรณนา 
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ด้วยการบรรยายเชิงพรรณนา โดยน าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ในส่วน

ของการประกอบธุรกิจจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน เพื่อการหารายได้หลักและรายได้เสริม 
โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์แยกเป็นประเด็นส าคัญดังนี้  

1) สถานท่ีตั้งเพื่อการประกอบอาหาร   6) ช่องทางการช าระเงิน 
2) พื้นที่การจัดส่ง     7) วิธีการจัดส่งอาหาร   
3) ช่องทางการสั่งอาหารกล่องเพื่อสุขภาพออนไลน์ 8) วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อสินค้าล่าช้าหรือผู้ขนส่งประสบเหตุ 
4) จ านวนเมน ู    9) กระบวนการสั่งอาหาร  
5) แอฟพลิเคชั่นท่ีใช้ในการสั่งซื้ออาหาร  
 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
การวิเคราะห์สถานการณ์ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์เชิงแนวทางปฏิบัติในการสร้างรายได้จากธุรกิจ

ออนไลน์ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการเพิ่มมูลค่าการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหาร
กล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน แสดงการวิเคราะห์และน าเสนอผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ได้ดังต่อไปนี ้
 3.1 ข้อมูลของการประกอบการ 

ผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน ส่วนใหญ่มีสถานที่ตั้งเพื่อการประกอบอาหารใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 85.71) รองลงมาตั้งสถานที่เพื่อการประกอบอาหารในเขตสมุทรปราการ จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 
14.29) โดยการใหบ้ริการจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 57.14) และให้บริการจัดส่งอาหารในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 42.86) 
 

ตารางที่ 1 แสดงช่องทางการสั่งอาหารกล่องเพ่ือสุขภาพออนไลน์ 
กิจการ Line Facebook E-Mail Instagram Application โทรศัพท์ 

กิจการที ่1       
กิจการที ่2       
กิจการที ่3       
กิจการที ่4       
กิจการที ่5       
กิจการที ่6       
กิจการที ่7       

รวม 6 5 2 1 1 3 
ร้อยละ 85.71 71.43 28.57 14.29 14.29 42.86 

  

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน ส่วนใหญ่ช่องทางการสั่ง
อาหารกล่องเพื่อสุขภาพออนไลน์ด้วยการสั่งทางไลน์ (Line) จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 85.71) รองลงมาคือเฟซบุ๊ก (Facebook) จ านวน 5 ราย 



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 
 

144 

(ร้อยละ 71.43) โทรศัพท์ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 42.86) อีเมล์ (E-Mail) จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57) อินสตาแกรม (Instagram) และ 
ช่องทางเฉพาะส าหรับอาหารออนไลน์ (Application อาหาร) จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 14.29)  
 

ตารางที่ 2 แสดงจ านวนรายการอาหาร 
รายการ จ านวน ร้อยละ 
1 – 7 0 0.00 
8 – 14 2 28.57 
15 – 21 2 28.57 

อาหารมากกว่า 21 รายการ 3 42.86 
รวม 7 100.00 

  

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน ส่วนใหญ่มีรายการ
อาหารมากกว่า 21 รายการ จ านวน 3 ราย (ร้อยละ 42.86) รองลงมามีรายการอาหาร 8-14 และ 15-21 จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57) ซึ่ง
ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีรายการอาหารต่ ากว่า 7 รายการ 
 

ตารางที่ 3 แสดงช่องทางการช าระเงิน 
กิจการ เงินสด โอนผ่านธนาคาร บัตรเครดิต/เดบิต 

กิจการที ่1    
กิจการที ่2    
กิจการที ่3    
กิจการที ่4    
กิจการที ่5    
กิจการที ่6    
กิจการที ่7    

รวม 4 6 2 
ร้อยละ 57.14 85.71 28.57 

  

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้จ าหน่ายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทาน ส่วนใหญ่ใช้ช่องทาง
การช าระเงินด้วยการโอนผ่านธนาคาร จ านวน 6 ราย (ร้อยละ 85.71) รองลงมาคือเงินสด จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 85.71) บัตรเครดิต/เดบิต 
จ านวน 2 ราย (ร้อยละ 28.57) ตามล าดับ 
 

 3.2 หลักการพิจารณาเลือกประเภทการรักษาวัตถุดิบ 
 กรณีศึกษาที่ 1 วัตถุดิบทางร้าน จะมีแม่ครัวเป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบจากตลาดเองกับร้านค้าประจ า เพื่อความสะอาดปลอดภัย
ของวัตถุดิบ หากเป็นของสดจะไม่มีการเก็บค้างนาน ส่วนประเภทผักสด จะใช้วัตถุดิบคุณภาพ เช่น ฝักทองญี่ปุ่น เมื่อน ามาท าอาหารจะมี
การระบุวันหมดอายุไว้ท่ีกล่องอาหาร เพื่อก าหนดระยะเวลาในการจัดเก็บอาหารอย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บมิดชิดไว้ในห้องท าความเย็น 
เพื่อป้องกันแบคทีเรีย โดยจะมีร้านประจ าในการเลือกซื้อวัตถุดิบ และแม่ครัวจะเลือกสรรเองทุกครั้ง 
 กรณีศึกษาที่ 2 เนื่องจากทางร้านต้องท าอาหารทุกวันเพื่อท าการส่งให้กับลูกค้าทุกเช้าทาให้ทางร้านไม่จ าเป็นต้องจัดเก็บ
รักษาวัตถุดิบเพื่อความสดใหม่ของอาหารโดยทุก ๆ เช้า แม่ครัวจะรับวัตถุดิบ จากตลาด ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นวัตถุดิบชนิดเดิม จ านวน
เท่าเดิมท าให้ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบจัดเตรียมวัตถุดิบให้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาไปเลือกซื้อ ซึ่งอาหารของทางร้านเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษ 
ดังนั้นทางร้านจะใช้วัตถุดิบท่ีเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ท่ีไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่ใช้สารปนเปื้อน โดยในช่วงแรกทางร้านจะไปเลือกเอง เมื่อ
ติดต่อตกลงเลือกวัตถุดิบได้แล้วก็จะให้ผู้จัดการเป็นผู้ดูแลและจัดการ แต่หากเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้จัดการจะติดต่อผู้ประกอบการ
ประมาณ 3 รายที่มีบรรจุภัณฑ์โดยเลือกจากความเหมาะสมกับอาหารและเอกลักษณ์ของทางร้านและราคาเหมาะสมที่สุด 
 กรณีศึกษาที่ 3 การคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ ทางร้านจะคัดเลือกโดยใช้วัตถุดิบจากร้านค้าที่มีความน่าเช่ือถือ อาทิเช่น 
เนื้อไก่ อกไก่ จะใช้ของร้านค้าที่มีคุณภาพที่ทางร้านไว้วางใจในความสะอาดและถูกสุขอนามัย ในส่วนของผักต่างๆ ก็เช่นเดียวกัน จะใช้จาก
ร้านค้าที่มีคุณภาพ มีการรักษาคุณภาพของสินค้า ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงในการบ ารุง ด้านข้าวที่ทางร้านใช้ก็ใช้จากยี่ห้อที่ทางร้านวางใจเช่นเดิม 
เป็นยี่ห้อที่มีเมล็ดสวยงาม รสชาติอร่อย 
 กรณีศึกษาที่ 4 ทางร้านจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาใช้ในการประกอบอาหาร โดยเริ่มแรกทางร้านได้ใช้ไก่จากฟาร์มสดๆท า
ให้มีต้นทุนท่ีสูงมากเนื่องจากเป็นไก่ที่ไม่ฉีดสารเลย และต่อมามีฟาร์มไก่จากเบทาโก มาน าเสนอขายวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพให้แก่ทางร้าน
โดยตรง โดยเสนอขายอกไก่ปลอดสารให้และมีราคาที่ถูกกว่าการที่ไปติดต่อฟาร์มไก่เอง ทางร้านจึงรับมาประกอบอาหาร โดยเลือกวัตถุดิบที่
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มีคุณภาพ แม้ราคาแพงก็ไม่เป็นอุปสรรค์ในการคัดเลือกเนื่องจากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพจึงต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพผู้บริโภคส่วนใหญ่มี
ก าลังซื้อ 
 กรณีศึกษาที่ 5 การเก็บรักษาวัตถุดิบนั้น เป็นสิ่งส าคัญในการผลิต จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาวัตถุดิบให้มีความสดใหม่ 
สะอาด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีสีผิดจากสีธรรมชาติ และซื้อวันต่อวันไม่ค้างหลายวันจึงท าให้อาหารสดใหม่ทุกวัน ทางธุรกิจต้องผลิตสินค้าให้มดี
และมีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการคัดเลือกหรือสรรหาวัตถุดิบต้องเป็นไปตามคุณภาพของตัววัตถุดิบ ซึ่งในการ
คัดเลือกหรือจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารจะต้องมีความสดสะอาด ถูกหลักสุขอนามัย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แหล่งที่จัดซื้อวัตถุดิบต้องมี
มาตรฐานและความน่าเช่ือถือ ทางธุรกิจจึงจ าเป็นต้องมีฐานผู้ค้าส่งเดิมอยู่แล้ว เพื่อประหยัดด้านระยะเวลา มีการจัดส่ง ราคาของสินค้าที่
ต่ าลง และคุณภาพของตัววัตถุดิบ 
 กรณีศึกษาที่ 6 ไม่ใช่อาหารที่เน้นการลดความอ้วน อาหารที่มแีคลอรี่ต่ า ๆ หรืออาหารไม่มีไขมัน ซอสไม่ใช้ซอสแบบส าเร็จรูป 
เพราะหลักการนั้นมันไม่ถูกต้องแต่เราเน้นเพื่อสุขภาพ คือ ทุกอย่างครบ ไม่มีอะไรขาดหรือเกิน ตอนเริ่มต้นท าใหม่ ๆ จะใช้เวลานานกว่าจะ
หาวัตถุดิบได้ พวกวัตถุดิบออแกนิกส์และไม่ออแกนิกส์ก็มี วัตถุดิบที่ต้องการ เช่น Superfood ต่าง ๆ ที่หายากในเมืองไทย ต่างประเทศ
อาจจะหาค่อยข้างยาก พวกผัก คีนัว วัตถุดิบพวกนี้จะหายาก จึงมีการศึกษาหาความรู้เริ่มจากอินเทอร์เน็ตบ้าง ช่วงแรก ๆ จะออกตลาด
บ่อยมาก ไปตลาดก็จะมีชาวต่างชาติที่อยู่ในวงการนี้ สนใจอาหารเพื่อสุขภาพอยู่จ านวนหนึ่ง ก็จะสอบถามและขอความรู้ ก็จะมีผู้ยินดีให้
ค าปรึกษา วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช้ฮอร์โมน การคัดเลือกผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบทุกวันนี้ไม่ได้ออกไปซื้อวัตถุดิบเอง ใช้การจัดส่ง
มายังร้านเลย จึงต้องศึกษาและเลือกผู้จ าหน่ายวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ วัตถุดิบต้องสะอาด และปลอดสารพิษ 
 กรณีศึกษาที่ 7 วัตถุดิบที่เป็นผลผลิตจากไร่ซึ่งเราปลูกเอง กับวัตถุดิบที่ซื้อจากตัวแทนจ าหน่ายและผู้ผลิตภายนอก ถ้าเป็น
แบบแรกจะไม่เก็บวัตถุดิบไว้ที่ร้าน อาจเก็บอย่างมากแค่วันสองวัน เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้หมดวันต่อวันและน าวัตถุดิบจากที่ไร่เข้ามาที่
ร้านทุกวัน ส่วนแบบที่สองก็จะมีทั้งวัตถุดิบที่น ามาจากกรุงเทพฯ คือมันญี่ปุ่น เพราะทางไร่เราไม่สามารถปลูกได้เนื่องจากสภาพพื้นที่และ
อากาศไม่เอื้ออ านวยก็จะไปซื้อวัตถุดิบจากกรุงเทพทุกอาทิตย์คือทางร้านเราจะเป็นผู้เลือกซื้อวัตถุดิบเองและน าวัตถุดิบกลับมาที่ร้านเอง 
อีกส่วนหนึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ฟักทอง จะมีผู้น าวัตถุดิบเข้ามาส่งให้ที่ร้านเมื่อวัตถุดิบหมด วัตถุดิบที่เป็น
ของสดทางร้านก็จะน าเก็บในตู้แช่เย็น 
 3.3 ข้อมูลการพิจารณาด้านการขนส่ง 
 กรณีศึกษาที่ 1 การจัดส่งสินค้าต้องมีการวางแผน ก าหนดพื้นที่การจัดส่งไว้เป็นรัศมีกิโลเมตรจากจุดผลิต โดยต้องติดต่องาน
กับวินมอเตอร์ไซต์เป็นระยะกิโลเมตรไว้เลย เช่น รัศมี 5 กิโลเมตร คิดราคาส่ง 60 บาท หรือระยะทางห่าง 10 กิโลเมตร คิดราคาส่ง 80 บาท 
เพื่อเป็นมาตรฐานในการคิดค่าขนส่งกับลูกค้าได้ทันที อีกทั้งต้องท าสัญญาไว้กับวินมอเตอร์ไซต์ด้วยกับการขนส่งของให้กับลูกค้า 
 กรณีศึกษาที่ 2 ระบบการขนส่งจะใช้วินมอไซต์ในระแวกใกล้ ๆ ร้าน และใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชน Lalamove เพื่อความ
รวดเร็วและความปลอดภัยของสินค้า 
 กรณีศึกษาที่ 3 ทางร้านจะใช้ Messenger ของตัวเองในการส่งอาหารทุกเช้าเหตุผลที่ใช้ Messenger ในการขนส่งเพราะไวใช้
เวลาไม่นาน Messenger แต่ละคนมีความช านาญเส้นทางเพราะแต่ละคนจะรับผิดชอบเส้นทางของตัวเองตลอดโดยจะแบ่งสายการขนส่ง
เป็น 12 เส้นทาง 
 กรณีศึกษาท่ี 4 ช่องทางการจัดส่ง ใช้ช่องทาง Lalamove และ Grabbike ที่เลือกการขนส่ง 2 ช่องทางนี้เพราะว่าทั้ง 2 
ช่องทางนี้มีความรับผิดชอบในการขนส่งสูง เพราะช่องทางอื่นที่เคยใช้มานั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อการขนส่ง เนื่องจากบางครั้งการขนส่งที่
เร่งรีบ อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อกล่องบรรจุภัณท์และอาหารได้ 
 กรณีศึกษาท่ี 5 ทางธุรกิจได้มีการวางแผนช่องทางการจัดส่งไว้หลายทาง ซึ่งมีการก าหนดพื้นที่ ก าหนดระยะทาง ก าหนด
ระยะเวลา รวมถึงการก าหนดราคาของการจัดส่ง ด้วยวิธีการจัดส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายปลายทาง (Delivery) ดังนั้นทางธุรกิจจึงได้ก าหนด
ระยะทางเป็นกิโลเมตร คิดเป็น 5 กิโลเมตรแรกจัดส่งที่ 50 บาท และ 10 กิโลเมตรค่าจัดส่งอยู่ที่ 80 บาท เพื่อเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคได้
อย่างดีเยี่ยม ในด้านของการจัดส่งที่มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ตัวสินค้ามีความสดใหม่ตลอดเวลา 
รวมถึงมีการก าหนดราคาที่เหมาะสม 
 กรณีศึกษาท่ี 6 ทางร้านใช้บริษัทขนส่งต่างหากไม่ได้จ้างเอง เนื่องจากจ านวนปริมาณการขนส่งค่อนข้างสูง ไม่ต้องการจ้าง
พนักงานส่งเต็มตัวเนื่องจากอาจเสียค่าใช้จ่ายที่สูง ไม่คุ้มกับค่าอาหารเช่น ช่วงเวลา 11.00 นั้น มีค าสั่งซื้อสูงมาก หากจ้างต้องจ่ายเต็ม
จ านวน ค่าใช้จ่ายนั้นจึงค่อนข้างสูง ร้านจึงใช้บริษัทขนส่งที่เช่ือมต่อกับระบบของเรา(Food Panda) เหมือนกันก็คือ ถ้ามีรายการสั่งซื้อเข้า
มาก็จะติดต่องานผ่านแอพของหรือเว็บไซต์ของทางบริษัทขนส่ง โดยจะมีกลุ่มพนักงานของบริษัทนี้มีอยู่ประมาณ 2,000 คน แต่จะมีกลุ่ม
ของทางร้านก็คือกลุ่มคนโปรด กลุ่มนี้ทางร้านจะแจ้งให้เห็นงานก่อนแล้วก็จะมา แต่หากหลุดจากนั้นไปก็จะเป็นใครก็ได้ที่บริษัทเรียกมา คือ
ระบบแอพของบริษัทก็เหมือนกับว่า ร้านแจ้งงานออกไป เมื่อพนักงานขับรถเห็นก็จะกดรับงาน ใครกดไวก็จะได้งานนั้น 
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 กรณีศึกษาที่ 7 การขนส่งที่ใช้เป็นบริษัทข้างนอก เนื่องจากปริมาณที่ส่งค่อนข้างสูง การขนส่งจะเข้าไปในระบบของ Partner 
ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อถึงเวลา 10.30 น. จะท าการรวบรวมรายการอาหารที่สั่งทั้งหมดขึ้นมา Partner ก็จะจัดการทันทีว่าจะต้องจัดส่งโดยใช้
พนักงานกี่คน และแบ่งเส้นทางในการจัดส่งสินค้า โดยจะแบ่งให้ว่าคนที่ 1 คนที่ 2 จะเป็นเส้นทางใด จากนั้นจะต้องเข้าไปในระบบของบริษัท
ขนส่ง แล้วจองโดยแสดงรายละเอียดการขนส่งปลายทาง พนักงาน 1 คนอาจวิ่ง 4 จุด ทางร้านจะมีช่วงเวลาการส่ง 4 รอบ คือ 11.00-12.00 น. 
ลูกค้าจะรับอาหารที่สั่งระหว่าง 12.00-13.00 น., 17.00-18.00 น. และ 18.00-19.00 น. 
 3.4 ข้อมูลวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อสินค้าล่าช้าหรือผู้ขนส่งประสบเหตุ 
 สาเหตุของปัญหาโดยรวมสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

- การท างานของพนักงานออกมาค่อนข้างไม่ดีท าให้การด าเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อยก่อน
ส่งอาหารให้ลูกค้า 

- ระยะเวลาการปรุงอาหารต้องใช้เวลาค่อนข้างมีเวลาน้อยและต้องใช้ความช านาญ 
- การส่งอาจล่าช้าเนื่องจากพนักงานส่งไม่ช านาญหรือไม่คุ้นชินเส้นทาง  

 กรณีศกึษาที่ 1 มีขั้นตอนการแก้ปัญหาจากเหตุการณ์สินค้าล่าช้า หรือ ไม่ตรงตามต้องการ  
  ขั้นที่ 1 รับฟังลูกค้า เมื่อลูกค้าที่ก าลังอารมณ์เสียมาก ๆ จากสาเหตุไม่ได้สินค้าตามก าหนด สิ่งแรกที่ธุรกิจท าคือรับฟัง
ค าพูดของลูกค้า แม้ว่าความผิดจะไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของธุรกิจแต่อาจเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ การให้ลูกค้าได้
ระบายความไม่พอใจโดยไม่โต้ตอบทันทีจะส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายจากอารมณ์โกรธและลดโอกาสการระบายในช่องทาง Online เช่น 
Facebook ที่สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างไม่มีขอบเขตท าให้เสียช่ือเสียงได้ภายหลัง 
  ขั้นที่ 2 ตอบกลับด้วยเหตุผล เมื่อลูกค้าได้แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ธุรกิจจะอธิบายตอบด้วยเหตุและผลของปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ค าแก้ตัวหรือโทษผู้อื่น 
  ขั้นที่ 3 กล่าวขอโทษ หลังจากได้ท าความเข้าใจระหว่างธุรกิจและลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจจะกล่าวค าขอโทษและเร่ง
แก้ปัญหาซึ่งเป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทางร้านมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขและหาวิธีป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
  ขั้นที่ 4 เสนอทางออกที่จะท าให้ลูกค้าพอใจ หลังจากทราบปัญหาแล้ว ธุรกิจจะพิจารณาแสดงความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า เช่น การมอบส่วนลดในการสั่งสินค้ารอบถัดไป การลดราคาอาหารในครั้งนั้น หรือการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
หากสมเหตุสมผลในการเปลี่ยนสินค้านั้น 
  ขั้นที่ 5 ติดตามผลการแก้ปัญหา หลังจากแก้ปัญหาแล้วในระยะหนึ่งธุรกิจจะติดต่อกลับลูกค้าอีกครั้งเพื่อประเมิน
ความพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และกลับมาสั่งอาหารอีกในครั้งต่อไป 
 กรณีศึกษาที่ 2 มีวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้า  
  วิธีท่ี 1 ก่อนรับพนักงานและระหว่างปฏิบัติงานจัดอบรมพนักงานอย่างน้อย 3 – 4 ครั้งต่อเดือนเพื่อมั่นใจใน
ประสิทธิภาพของการท างานที่ดี เช่นด้านการพัฒนาทักษะการปรุงอาหาร  
  วิธีท่ี 2 ปรับพื้นที่ปรุงอาหารตามหลัก 5 ส. เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติการปรุง มีความรวดเร็วและตรงเวลา 
  วิธีท่ี 3 หากมีเหตุล่าช้าเกิดที่ก าหนด ทางธุรกิจจะคิดราคาเพียงร้อยละ 50 ของราคาสินค้า  
 กรณีศึกษาที่ 3 มีวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้า  
  วิธีท่ี 1 อบรมพนักงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเกิดทักษะในการท าอาหารและการขนส่ง   
  วิธีท่ี 2 ไม่อนุญาตให้พนักงานช่ัวคราว (Part Time) ท าอาหารให้ลูกค้า 
  วิธีท่ี 3 ปรับผังพื้นที่ครัว การวางอุปกรณ์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการน าไปใช้ 
  วิธีท่ี 4 หากเกิดความล่าช้าในช่วงที่มีปริมาณการสั่งซื้อสูง จะท าการเก็บสถิติการสั่งอาหารแต่ละประเภทไว้เพื่อเตรียม
ปรุงวัตถุดิบที่สามารถท าสต๊อกไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การหมักเนื้อสัตว์ 
  วิธีท่ี 5 หากมีเหตุล่าช้าเกิดที่ก าหนด ทางธุรกิจจะคิดราคาเพียงร้อยละ 50 ของราคาสินค้า 
 กรณีศึกษาที่ 4 มีวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้าหรืออุบัติเหตุ  
  การรับค าสั่งซื้อจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาเช้า ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ท าให้เกิดปัญหาการขนส่งล่าช้า ทางร้าน
จึงส่งเพียงพืน้ที่ไกล้เคียงในช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว และหากเกิดอุบัติเหตุกับพนักงานขนส่งอาหารทางร้านยินดีรับผิดชอบ เช่น 
ยกเลิกการสั่งซื้อ การคืนเงินค่าอาหาร และสามารถสั่งได้ในภายหลัง   
 กรณีศึกษาที่ 5 วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้าหรืออุบัติเหตุ  
  วิธีที่ 1 หมั่นตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ วันหมดอายุ จ านวนวัตถุดิบ ส ารวจปริมาณวัตถุดิบท่ีใช้ได้จริง เพื่อควบคุม
ระบบหลังร้านให้ไกล้เคียงกับปริมาณการสั่งได้มากท่ีสุด และป้องกันการสต๊อกวัตถุดิบมากเกินความจ าเป็นหรือน้อยเกินไปจนวัตถุดิบไม่
เพียงพอ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้จะกระทบกับคะแนนการประเมินหากต่ าจ าแสดงถึงศักยภาพของธุรกิจไม่มีความสามารถ 
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  วิธีที่ 2 การหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในข้ันตอนการปรุงหรือการคืนสินค้าจากลูกค้า ป้องกันโดยการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสินค้าตั้งแต่สรรหา คัดเลือก และน ามาประกอบอาหาร ก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าและต้องตรวจตามค าสั่งและจ านวน
รวมถึงการเตรียมวางแผนเส้นทางการขนส่งเพื่อไม่ให้เสียเวลาจากการหลงทาง 
 กรณีศึกษาที่ 6 วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้าหรืออุบัติเหตุ  
  วิธีท่ี 1 การรับค าสั่งซื้อที่เป็นการสั่งล่วงหน้าจากลูกค้า จะท าให้พนักงานมีเวลาในการค้นหาเส้นทางที่ไกล้และถูกต้อง 
โดยจะไม่รับค าสั่งซื้อที่กระทันหัน เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดทางด้านคุณภาพอาหารและความผิดพลาดในการขนส่ง แต่หาก
มีปัญหาเกิดขึ้นจะมีการแถมน้ าแร่ ธัญพืช หรืออื่นๆ เพื่อเป็นการขอโทษลูกค้าจากสาเหตุการส่งล่าช้าหรือสินค้าไม่ตรงตามค าสั่งซื้อ 
  วิธีที่ 2 เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดในการจัดส่งสินค้า เช่น อุบัติเหตุรถชน ท าให้พนักงานไปส่งสินค้าได้ไม่ทันตาม
ก าหนด จะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบทันทีและทางร้านจะจัดพนักงานคนอื่นด าเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่หรือหากต้องการยกเลิกลูกค้าก็
สามารถท าได้หากมีเหตุความผิดพลาดที่เกิดจากการขนส่ง 
 กรณีศึกษาที่ 7 วิธีการป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้าหรืออุบัติเหตุ  
 หากเกิดเหตุการณ์ส่งล่าช้าเกินระยะเวลาที่ก าหนดทางร้านจะคืนเงินค่าส่งอาหารให้แก่ลูกค้า และหากเกิดอุบัติเหตุ หรือยางแตก
ระหว่างการขนส่ง ร้านจะท าการส่งพนักงานคืนอื่นด าเนินการไปรับอาหารกล่องใหม่ไปส่งให้ลูกค้าแทน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 

4. สรุป 
 4.1 สถานการณ์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพ่ือสุขภาพพร้อม
รับประทาน  
  จากผลการวิจัยพบว่า ความนิยมสินค้าออนไลน์ด้านสุขภาพ ผู้สนใจสุขภาพเริ่มสร้างความสนใจแก่ผู้บริโภคอย่างมากตั้งแต่ในปี 
2559 การเริ่มต้นท าธุรกิจอาหารสุขภาพ โดยที่อาหารจะมีการค านวณแคลลอรี่ที่เหมาะสมในแต่ละวัน โดยมีการใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ
และใช้วิธีการปรุงที่ปลอดภัย เช่น การต้ม นึ่ง ย่าง ลดการปรุงรส โดยเลือกพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ  
  ปัจจุบันสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอาหารกล่องเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานได้น าวัตถุดิบที่ผลิตด้วยวิธีการเฉพาะเพื่อดึงดูด
ความในใจ ที่ต้องมีคุณภาพ ทันเวลาและสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้บริโภค โดยการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนตั้งแต่การคัดเลือก
วัตถุดิบที่มีคุณภาพตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ เช่น ออร์แกนิค (Organic) เป็นการเพาะปลูกหรือเพาะเลี้ยงวัตถุดิบแบบปลอดสารพิษ และ
ควบคู่กับการตระหนักถึงวิธีการรับประทานที่ถูกหลักตามหลักโภชนาการด้วยความมุ่งหวังให้มีสุขภาพ ด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวทางการสร้าง
รายได้เกี่ยวกับอาหารสุขภาพ (Clean Food) โดยใช้การจัดส่งโดยตรงสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Delivery) ซึ่งต้องบริหารส่วนต่างๆ ของซัพพลายเชน
ด้วยกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องกับกลุ่มสินค้าและกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยท างาน ที่ไม่มีเวลาท าอาหารหรือหาอาหารทานในร้าน
ทั่วไป หรืออาจมีความวุ่นวายจนไม่มีเวลารับประทานอาหาร จึงต้องการความสะดวกแก่ตนเองพร้อมกับการดูแลสุขภาพที่ด ี 
 4.2 การศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในการพัฒนาธุรกิจสินค้าออนไลน์ประเภท
สินค้าอาหารกล่องเพ่ือสุขภาพพร้อมรับประทาน 
 4.2.1 วัถุดิบ ธุรกิจจ าเป็นต้องมีฐานผู้ค้าที่มีคุณภาพเพื่อประหยัดด้านระยะเวลา การจัดส่ง ราคาของวัตถุดิบ ที่เหมาะสมและ
คุณภาพของตัววัตถุดิบ ก าหนดให้ผู้ใช้วัถุดิบ โดยก าหนดให้แม่ครัว เป็นผู้คัดเลือกวัตถุดิบเอง และในผู้จ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพบางราย
จะเป็นผู้ปลูกวัตถุดิบบางอย่างเองอีกและยังมีวัตถุดิบบางส่วนหาได้ในท้องถิ่น เมื่อได้วัตถุดิบมาแล้วหากเป็นวัตถุดิบที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ
จะไม่มีการเก็บค้างนาน การจัดเก็บวัตถุดิบจะต้องมีความมิดชิดโดยเก็บไว้ในห้องท าความเย็น เพื่อป้องกันแบคทีเรีย และมีการระบุวัน
หมดอายุไว้ท่ีกล่องบรรจุอาหาร เพื่อให้แม่ครัวมีความมั่นใจว่าวัตถุดิบที่ใช้ไม่ท าให้รสชาติอาหารเสียจากวัตถุท่ีหมดอายุ 
 4.2.2 การประสานงานกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ควรมีการติดต่อไว้ในระยะยาวหากมีความมั่นใจในคุณภาพ และก าหนดให้ผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบจัดส่งหรือจัดเตรียมสินค้าไว้เพื่อความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบเนื่องจากผู้ประกอบอาหารจะเป็นวัตถุดิบชนิดเดิม 
จ านวนเท่าเดิมท าให้ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบจัดเตรียมวัตถุดิบให้โดยไม่ต้องไปเสียเวลาไปเลือกซื้อ และบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ผู้จัดการจะติดต่อ
ผู้ประกอบการประมาณ 3 รายที่มีบรรจุภัณฑ์โดยเลือกจากความเหมาะสมกับอาหารและเอกลักษณ์ของทางร้านและราคาเหมาะสมที่สุด 
 4.2.3 ผู้ประกอบอาหาร ปรับพื้นที่ปรุงอาหารตามหลัก 5 ส. เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบอาหาร มีความรวดเร็วและส่งอาหาร
ได้ตรงเวลา ปรับผังพื้นที่ครัว การวางอุปกรณ์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่สะดวกต่อการน าไปใช้ หากเกิดความล่าช้าในช่วงที่มีปริมาณการสั่งซื้อสูง 
จะท าการเก็บสถิติการสั่งอาหารแต่ละประเภทไว้เพื่อเตรียมปรุงวัตถุดิบท่ีสามารถท าสต๊อกไว้ล่วงหน้าได้ เช่น การหมักเนื้อสัตว์ หมั่น
ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ วันหมดอายุ จ านวนวัตถุดิบ ส ารวจปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ได้จริง เพื่อควบคุมระบบหลังร้านให้ไกล้เคียงกับปริมาณ
การสั่งได้มากที่สุด และป้องกันการสต๊อกวัตถุดิบมากเกินความจ าเป็นหรือน้อยเกินไปจนวัตถุดิบไม่เพียงพอ เนื่องจากปัญหาเหล่านี้จะ
กระทบกับคะแนนการประเมินหากต่ าจ าแสดงถึงศักยภาพของธุรกิจไม่มีความสามารถ  
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 เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในขั้นตอนการปรุงหรือการคืนสินค้าจากลูกค้า ป้องกันโดยการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
ตั้งแต่สรรหา คัดเลือก และน ามาประกอบอาหาร ก่อนบรรจุลงกล่องเพื่อส่งให้ลูกค้าและต้องตรวจตามค าสั่ง 
 4.2.4 การขนส่งอาหารสู่ลูกค้า จ าเป็นต้องมีการวางแผน ก าหนดพื้นที่การจัดส่งไว้เป็นรัศมีกิโลเมตร โดยต้องติดต่องานกับผู้
ขนส่ง เช่น วินมอเตอร์ไซต์ Lalamove หรือ Grabbike เป็นต้น ก าหนดระยะกิโลเมตรไว้เพื่อเป็นมาตรฐานในการคิดค่าขนส่งกับลูกค้าได้
ทันที อีกทั้งต้องท าสัญญาไว้กับผู้รับขนส่งเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงคุณภาพการขนส่งอาหารให้กับลูกค้าที่ต้องมีความรับผิดชอบในการ
ขนส่งสูง เพื่อลดปัญหาการขนส่งที่ขาดความระมัดระวัง เนื่องจากบางครั้งการขนส่งที่เร่งรีบ อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อกล่องบรรจุภัณท์
และอาหารได้ ผู้รับขนส่งแต่ละรายต้องมีความช านาญเส้นทางเนื่องจากรับผิดชอบเส้นทางของตัวเองตลอด โดยจะแบ่งสายการขนส่งให้การ
จัดส่งมีความสะดวก รวดเร็ว โดยเป้าหมายคืออาหารต้องมีความสดใหม่ตลอดเวลาจากการก าหนดราคาที่เหมาะสม 
 4.2.5 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
  4.2.5.1 รับฟังลูกค้า แม้ว่าความผิดจะไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของธุรกิจแต่อาจเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ การให้ลูกค้าได้ระบายความไม่พอใจโดยไม่โต้ตอบทันทีจะส่งผลให้เกิดความผ่อนคลายจากอารมณ์โกรธและลดโอกาสการระบาย
ในช่องทาง Online เช่น Facebook ที่สามารถเผยแพร่ออกไปได้อย่างไม่มีขอบเขตท าให้เสียช่ือเสียงได้ภายหลัง 
 4.2.5.2 ตอบกลับด้วยเหตุผล เมื่อลูกค้าได้แจ้งเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว ธุรกิจจะอธิบายตอบด้วยเหตุและผลของปัญหาที่
เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ค าแก้ตัวหรือโทษผู้อื่น 
 4.2.5.3 กล่าวขอโทษ หลังจากได้ท าความเข้าใจระหว่างธุรกิจและลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจจะกล่าวค าขอโทษและ
เร่งแก้ปัญหาซึ่งเป็นการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าทางร้านมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ไขและหาวิธีป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ าอีก 
 4.2.5.4 เสนอทางออกที่จะท าให้ลูกค้าพอใจ เมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดในการจัดส่งสินค้า เช่น อุบัติเหตุรถชน 
การจราจรติดขัด หลังจากทราบปัญหาแล้ว จะแจ้งปัญหาให้กับลูกค้าทราบทันที เพื่อธุรกิจจะพิจารณาเสนอความความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
เช่น การมอบส่วนลดในการสั่งสินค้ารอบถัดไป การลดราคาอาหารในครั้งนั้น หรือการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการหาก
สมเหตุสมผลในการเปลี่ยนสินค้านั้น 
 4.2.5.5 ติดตามผลการแก้ปัญหา หลังจากแก้ปัญหาแล้วในระยะหนึ่งธุรกิจจะติดต่อกลับลูกค้าอีกครั้งเพื่อประเมิน
ความพอใจเกี่ยวกับการแก้ปัญหานั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงความรับผิดชอบ ความใส่ใจ และกลับมาสั่งอาหารอีกในครั้งต่อไป 
 4.3 ประโยชน์เชิงแนวทางปฏิบัติในการสร้างรายได้จากธุรกิจออนไลน์ ในอนาคตที่สังคมไทยก าลังเข้าสู่สังคมดิจิทัลตาม
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
  จากการศึกษาผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละรายท าให้ธุรกิจอาหารออนไลน์เกิดความตระหนักใน
การเตรียมความพร้อมในด้านธุรกิจอาหารอนาคตให้มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นสิ่งขับเคลื่อนส าคัญของธุรกิจอาหาร ซึ่งการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีควบคู่กับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และการบริหารห่วงโซ่อุปทานทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ การรักษาคุณภาพ การ
ปรุงวัตถุดิบ การขนส่ง และการบริการหลังการขาย ซึ่งการใช้เทคโนโลยีสามารถท าให้โซ่อุปทานสั้นลงเนื่องจากผู้ผลิตสามารถติดต่อซื้อขาย
โดยตรงกับลูกค้าคนสุดท้ายได้เอง ท าให้สามารถแก้ปัญหาหรือพัฒนาความสามารถที่ธุรกิจประสบณ์ได้โดยตรง ทั้งการจ าหน่ายแบบกลุ่ม
ลูกค้าจ านวนมาก (Mass Production) และลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Customized Production) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มของสินค้า ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ โดยมองว่าการเติบโตของระบบคือการ
เติบโตของธุรกิจ กล่าวคือการสร้างระบบการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ ในระดับที่เหมาะสมเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถ
ทางการแข่งขัน ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้ในระยะยาวข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจอาหารออนไลน์มีความเสี่ยงในการ
สื่อสารที่ผิดพลาดและการขนส่งที่ไม่ใส่ใจรายละเอียดของลูกค้า ท าให้ในบางครั้งอาจสูญเสียลูกค้ารายนั้นไป ซึ่งไม่ใช่เหตุผลทางคุณภาพ
อาหาร ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องบริหารห่วงโซ่อุปทานให้มีคุณภาพตลอดโซ่อุปทาน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสุขภาพออนไลน์ 
ควรมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือให้ลูกค้าท าการตัดสินใจซื้อครั้งแรกและซื้อซ้ าต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่าง
ยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 101 ชุด ซึ่งผลการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร 
(multiple linear regression analysis) พบว่า นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการตรวจสอบ และ
ความมีชื่อเสียงในการตรวจสอบ โดยเฉพาะความมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เทคนิคในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูล
แบบบูรณาการ และคุณภาพการตรวจสอบยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ และคุณภาพการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน นอกจากนี้การพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืนอีกด้วย โดยผลของการวิจัยนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างและปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยทั้งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระ และสังกัดส านักงานตรวจสอบบัญชี  เพื่อข้อมูลทางการเงิน
ของกิจการสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง (เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรม) ที่สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความ
เช่ือถือจากสาธารณชน และอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนและยาวนาน 
ค าส าคัญ:  นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชี คุณภาพการตรวจสอบ ความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ  

  ความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืน 
 

Abstract 
 This research is to investigate the effects of audit innovation on sustainable audit success of CPA in Thailand 
by collecting data from 4,292 auditors in Thailand by using a questionnaire as an instrument. The results of statistics 
used for analyzing the collected data were simple linear regression analysis and multiple linear regression analysis 
indicated audit innovation had positive relationships with audit quality and audit reputation. Especially, effective of 
Modern Equipment, Integrative of audit search technique and audit quality had positive relationships with audit 
reputation. Moreover, audit quality had positive relationships with audit sustainable. The results obtained from this 
study could be used as guidelines for developing, creating and improving the efficiency of auditor performance and 
practice audit process to create reliability to the public and to be able to survive sustainably in a long period of time. 
Keywords: Audit Innovation, Audit quality, Audit reputation, Sustainable Audit Success 
 

1. บทน า 
ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เป็นการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า 
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
ภาคการผลิตสินค้าไปสู่ภาคบริการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 5 กลุ่ม โดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานการบัญชี ได้แก่ กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์
เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม
และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ ไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 
ส่งผลให้ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการเจ้าของคนเดียว ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง เรียกว่า Small Medium Enterprises 
(SMEs) หรือธุรกิจที่รัฐบาลสนับสนุนเรียกว่ากลุ่ม Startup รวมถึงกิจการขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นบริษัทจ ากัดและบริษัทมหาชนได้น า
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม จัดเก็บรายการค้าที่เกิดขึ้น และการจัดท ารายงานทางการเงินหรืองบการเงิน ตั้งแต่การใช้
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โปรแกรมบัญชีส าเร็จรูป การใช้โปรแกรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการจัดท ารายงานทางการเงิน นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบปฏิบัติการ
ด้านอื่นๆ ในการก่อให้เกิดรายการบัญชีที่เรียกว่าเป็นระบบงานบนสารสนเทศแบบเต็มรูปแบบที่นิยมใช้เรียกว่า ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) ซึ่งเป็นระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เริ่มตั้งแต่
ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงานทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินค้า เพื่อช่วยลดเวลา และ
ขั้นตอนการท างานได้อีกด้วย (ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559; ชนินทร เพ็ญสูตร, 2560; กมลภู สันทะจักร 
และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ,์ 2560) 

อีกทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดท าบัญชี และการจัดท ารายงานต่าง ๆ ไปสู่บทบาทที่ช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับองค์กรมากขึ้นเรียกว่า ส านักงานบัญชีดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Digital Accounting Firm ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการท าบัญชีแก่ลูกค้า
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลอย่างมีระบบและ
รวดเร็วในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ รวมถึงกรมพัฒนาฯยังเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยบริหาร
จัดการระบบบัญชีในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารธุรกิจ (Business Efficiency) ให้สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดการ
ใช้กระดาษ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่ธุรกิจส านักงานบัญชี (กรมพัฒนาฯ, 2017). 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเงินและการบัญชีและการจัดท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ National e-Payment ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลกระทบต่อผู้ท าบัญชีภาษีอากร และผู้ตรวจสอบบัญชีเนื่องจากมีกฎหมาย 
ข้อบังคับของ การจัดท าและการน าเสนอสารสนเทศทางการบัญชีการภาษีอากรด้วยระบบออนไลน์ได้แก่ ระบบ e-Withholding Tax ระบบ 
e-Tax Invoice หรือ e-Receipt ระบบ e-Filing ซึ่งในระบบงาน Digital ถูกแทนที่ระบบสารสนเทศระบบเดิมที่ท าด้วยมือของพนักงาน
(Manual) ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า และน าส่งข้อมูลต่างๆ อยู่ในรูปกระดาษ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพบัญชีเพี่อให้ก้าว
ทันกับการปรับเปลี่ยนเป็นระบบไร้กระดาษ และส่งผลต่อความเสร็จในการด าเนินกิจการ หน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า จัดส่ง การเก็บรักษาสารสนเทศ การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ การควบคุม
ภายในของระบบธุรกิจด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป หรือการบริการความเสี่ยง และการก ากับดูแลกิจการที่สามารถประเมินศักยภาพผ่านระบบ
เอกสารออนไลน์ (E-document) และเพื่อยกระดับความเช่ือมั่นข้อมูลทางการบัญชี และการเงินด้วยนวัตกรรมและพร้อมก้าวทันในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล ( Digital Economy) (อมรา  ติรศรีวัฒน,์ 2561) และนักบัญชีในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการวางแผน มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
มีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อีกทั้งยังต้องมีการพัฒนาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี หรือข้ามศาสตร์ ซึ่งสามารถน าไปบูรณาการ
ร่วมกนัได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถน าความรู้รอบด้าน และเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้ (วีรยุทธ สุขมาก และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์, 2557) 

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้การด าเนินงานของธุรกิจมีความยุ่งยาก และซับซ้อน ประกอบกับธุรกรรมทางการค้าที่มีจ านวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความอยู่รอด
ขององค์กร ส่งผลท าให้ผู้ใช้งบการเงินต้องการข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริง และสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ 
รวมถึงผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินต้องการข้อมูลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการเปรียบเทียบกับบริษัททั่วโลกได้ อีกทั้ง
หน่วยงานก ากับดูแลทางด้านวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุง และพัฒนาหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป และ
มาตรฐานในระดับสากลอีกด้วย ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องตระหนักและให้ความส าคัญกับกระบวนการ และการเลือกวิธีตรวจสอบ
บัญชีที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลทาง
การเงินเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเช่ือมั่นต่อข้อมูลทางการเงินของกิจการ เนื่องจากการตรวจสอบบัญชีแบบเดิมไม่สามารถก้าวทันต่อการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ และไม่สามารถเช่ือมั่นในข้อมูลทางการเงินได้ ซึ่งข้อจ ากัดของการได้รับข้อมูลที่ทันต่อเวลาอาจเกิด
จากกระบวนการตรวจสอบบัญชีด้วยมือหรือกระดาษ โดยกระบวนการตรวจสอบบัญชีด้วยมือให้ความส าคัญกับการใช้ก าลังแรงงานและ
เวลาในการตรวจสอบมากกว่า ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้เกิดขึ้นจากความถี่การตรวจสอบรายงานประจ าปี ดังนั้นการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีในการตรวจสอบจะท าให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความเช่ือมั่นต่อผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ทัน
ต่อเวลา (David and Miklos, 2011) 

อีกท้ัง ในอนาคตการตรวจสอบบัญชีโดยปราศจากการใช้กระดาษท าการของผู้สอบบัญชีจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของการ
ตรวจสอบ ลูกค้าของผู้สอบบัญชีจะเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดท าข้อมูล และตรวจสอบที่ปราศจากการใช้กระดาษ และใช้ระบบ software 
มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาการด าเนินงานและตรวจสอบด้วยระบบออนไลน์ ลูกค้าจะให้ความส าคัญกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงาน 
และการรวบรวมข้อมูลมากยิ่งขึ้น ส าหรับจ านวนรายการค้า (transactions) ที่เกดิขึ้นของกิจการจะต้องผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดยกิจการมักจะใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น เช่น Electronic data interchange (EDI) เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้าในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยัง
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อีกเครื่องหนึ่ง หรือ electronic file transfer (EFT) เป็นการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยลูกค้าจะฝากเงินไว้ในบัญชีธนาคารและน าบิล
ของลูกค้าที่ต้องจ่ายเป็นการช าระหนี้หรือค่าใช้จ่ายไปช าระได้ในทุกเครือข่ายที่มีการให้บริการ ดังนั้นระบบการตรวจสอบบัญชีแบบเดิมจะ
หายไป ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะท าให้เกิดการเปลี่ยนในกระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยเอกสารในรูป
แบบฟอร์ม ส าหรับระบบออนไลน์ผู้สอบบัญชีจะต้องใช้ software ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบเบื้องต้นและ
รวบรวมหลักฐานการตรวจสอบ ท าให้สามารถตรวจสอบได้อย่างครอบคลุม และเพิ่มระดับการตรวจสอบมากขึ้น ย่อมส่งผลให้ผู้สอบบัญชี
สามารถประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (James และ Priscilla และ Jay, 2001)  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินงาน และการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้อง ผู้สอบบัญชีจึงจ าเป็นต้องพัฒนา และปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
บัญชีของบริษัทไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ก็ตาม โดยใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ สืบค้นหลักฐานการตรวจสอบ และ
การบริหารการตรวจสอบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ผู้สอบบัญชียังจ าเป็นต้องสามารถใช้เครื่องมือสมัยใหม่ที่ใช้ใน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อท าให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้สอบบัญชี
สามารถบูรณาการตรวจสอบเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) และใช้ทักษะของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการ
ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของกิจการมีความเชื่อมโยงผู้สอบบัญชีกับข้อมูลทางการเงินที่มี
คุณภาพ และเชื่อถือได้ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานที่สามารถยืนยันถึงเหตุกาณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการค้นหาข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของกิจการที่สอดคล้องกับการด าเนินงาน และเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับนวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยต่อ
การความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืน 
 

1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการตรวจสอบและความมีช่ือเสียง

ในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพการตรวจสอบและความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบที่มีผลต่อความส าเร็จของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
1.2 สมมติฐานการวิจัย 

1. นวัตกรรมของการสอบบัญชีมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการตรวจสอบ 
2. นวัตกรรมของการสอบบัญชีมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีชื่อเสยีงในการตรวจสอบ 
3. คุณภาพการตรวจสอบมคีวามสมัพันธ์เชิงบวกกับความมีชื่อเสียงในการตรวจสอบ 
4. คุณภาพการตรวจสอบมคีวามสมัพันธ์เชิงบวกกับความส าเรจ็ในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืน 
5. ความมีชื่อเสียงในการตรวจสอบมคีวามสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการสอบบญัชีอย่างยั่งยืน 
6. เมื่อมีการพัฒนาการตรวจสอบบญัชีอย่างต่อเนื่องยิ่งท าให้คุณภาพการตรวจสอบ และความมีช่ือเสียงในการ

ตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืน 
 

1.3 กรอบแนวคิดของโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H10 

H8-9 

H7 

H4-6 

H1-3 
นวัตกรรมของการสอบบญัช ี 

(Audit Innovation) 
- ความเชี่ยวชาญในการวางแผนการ

ตรวจสอบ (Specialize of Audit 
Planning) 

- ความมีประสิทธภิาพในการใช้เครื่องมือ
สมัยใหม่ (Effective of Modern 
Equipment) 

- เทคนิคในการสืบค้น และการตรวจสอบ
ข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrative of 
Audit Search Technique) 

คุณภาพการตรวจสอบ   
(Audit Quality)  

ความมีชื่อเสียงในการตรวจสอบ 
(Audit Reputation) 

ความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่าง
ยั่งยืน (Audit Sustainable) 

การพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง 
(Audit Development Continuity) 
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1.4 ประโยชน์ของการวิจัย 
งานวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ียวชาญในการวางแผนการตรวจสอบที่มีต่อความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน เทคนิค

ในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูลแบบบูรณาการ ส่งผลให้มีความสัมพันธ์กับความมีชื่อเสียงในการตรวจสอบ และส่งผลต่อความส าเร็จ
ในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน ซึ่งท าให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความสนใจในการน าไปปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบบัญชีจากการเปิดเสรี
ทางการค้าในเอเซีย ส าหรับนักวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนทางบัญชี สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอนของรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้นักวิจัยยังสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้อีกด้วย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ วิธีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลใช้การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยการออกแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากร ท่ีท าการศึกษาโดยผ่านระเบียบวิธีการวิจัยในการหาจ านวนตัวอย่าง และวิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง รวมถึงการเลือกเก็บข้อมูลและใช้วิธีการทางสถิติในการตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าว ส าหรับการ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
 งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิน าเสนอในรูปแบบการ
บรรยายเชิงคุณภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าอนุมาน (Inferential Research) มาท าการทดสอบสมมติฐานที่วางไว้เพื่อให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ และมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 4,292 คน ซึ่ง
รายช่ือของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ที่มา: 
http://www.fap.or.th)  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) โดยยึดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นหน่วยการ
วิเคราะห์ (Unit of Analysis) ซึ่งพบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องส ารวจในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 367 คน เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการส ารวจแบบสอบถาม โดยแสดงรายละเอียดการส่งแบบสอบถาม และการค านวณอัตราการตอบกลับของจ านวนประชากร
และกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม ดังนี ้
 

รายละเอียดการส่งแบบสอบถาม จ านวน 

จ านวนการส่งแบบสอบถาม 367 

จ านวนแบบสอบถามที่ตีกลับ  6 

จ านวนแบบสอบถามที่ส่งถึงผู้รับ 361 

จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับและสมบูรณ์ 101  

อัตราการตอบกลับแบบสอบถาม (101/361*100) 27.97%  
 

2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยได้ด าเนินการสร้างตามล าดับขั้นตอน ดังนี ้

1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จ
ในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามจากต ารา เอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของการ
ตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เพื่อน ามาปรับปรุงและสร้าง
แบบสอบถาม  

3. สร้างแบบสอบถามตามหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุมเนื้อหาโดยศึกษาจากแบบสอบถามและแบบทดสอบต่างๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียง  
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4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง เพื่อให้ได้ข้อค าถามที่มีความ
ชัดเจนและถูกต้องเพื่อน าไปหาคุณภาพของเครื่องมือ 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไข และปรับปรุงแล้วท าการทดสอบความเที่ยงและความเช่ือถือได้ของเครื่องมือ โดยงานวิจัยนี้
ได้ท า Pre-test ของประชากรที่ไมใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุด และทดสอบ Non-response bias เพื่อทดสอบความมีอคติของข้อมูลจาก
ผู้ตอบแบบสอบถามก่อนและหลัง 

6. น าแบบสอบถามที่ท าการทดสอบข้างต้นแล้วเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหรือประชากรจริง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้สร้าง
แบบสอบถามขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเป็นฐานในการสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป โดยแบบสอบถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) 
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างานในบริษัท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน
งบการเงินที่ท่านตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี 

6.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยได้แก่  ความ
เช่ียวชาญในการวางแผนการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ และเทคนิคในการสืบค้นและการตรวจสอบข้อมูล
แบบบูรณาการ 

6.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืน ได้แก่ คุณภาพการตรวจสอบความมี
ช่ือเสียงในการตรวจสอบ และการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องของผู้สอบบัญชีอนุญาตในประเทศไทย 

6.4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย 
2.3 การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS V.11 ซึ่งใช้วิธีทางสถิติดังนี ้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นการวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของแต่ละข้อ และข้อ
ค าถามทีเ่ป็นแบบเรียงล าดับ วิเคราะห์ด้วยวิธีการรวมค่าตัวแปรและหาค่าความถี่ (Frequencies) และการบรรยายเชิงพรรณนา 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในประเทศไทย ใช้วิธีหาคาความถี่ (Frequencies : Compute Variable : If Cases) ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถิติอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ซึ่งประกอบด้วย 

2.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเบื้องต้นระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระกับตัวแปรอิสระของโมเดลงานวิจัยนี้ 

2.2 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงซ้อน(Multiple Regression Analysis) เป็นการหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ
ได้แก่ นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จในการตรวจสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย กับ
ความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นตัวแปรตามของโมเดลงานวิจัยนี้ และหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรแทรก ได้แก่ การ
พัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องระหว่างคุณภาพการตรวจสอบ และความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบกับความส าเร็จในการตรวจสอบ
บัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละ และเรียงล าดับความคิดเห็นจากมากไปหาน้อย 

 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้อธิบายถึงลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการ

ท างานด้านการสอบบัญชี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนงบการเงินที่ท่านตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี และจ านวนครั้งที่เข้าร่วมการอบรม
เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชี จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 101 ชุด โดยมีผู้ตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 27.97 ซึ่งอัตราการตอบกลับ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม (Aaker, Kumar and Day, 2001) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 มีอายุสูงสุดในระหว่าง 30-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 60.4 ระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 79.2 ซึ่งมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 5-10 ปีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.4 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 70,000-90,000 บาท ส่วน
จ านวนงบการเงินที่ตรวจโดยเฉลี่ยในแต่ละปีน้อยกว่า 50 งบคิดเป็นร้อยละ 50.50 ส าหรับจ านวนครั้งที่เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี
และสอบบัญชี 3-4 ครั้งต่อปีคิดเป็นร้อยละ 59.4 
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งานวิจัยนี้ใช้ Pearson correlation ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบการวิเคราะห์สองตัวแปร (bivariate analysis) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม พบว่าความเช่ียวชาญในการวางแผนตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการ
ตรวจสอบ ความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน และการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง ใน
ระหว่าง 0.259-0.367 และความมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการตรวจสอบ ความมีช่ือเสียงในการ
ตรวจสอบ ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน และการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องในระหว่าง 0.276-0.386 รวมถึงเทคนิค
ในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูลแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์กับคุณภาพการตรวจสอบ ความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ 
ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน และการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องในระหว่าง 0.315-0.433 ที่ระดับนัยส าคัญ < 
0.01 นอกจากนี้เพศยังมีความสัมพันธ์กับอายุเท่ากับ -0.248 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และไม่มีปัญหา multicollinearity ในระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ เนื่องจากค่าความสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.80 (Hair et al., 2006) 

งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Single linear regression analysis) และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร (multiple linear regression analysis) ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นที่อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามตามโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยนี้จ านวน 10 สมการ และมี
ตัวแปรควบคุมของงานวิจัย คือ เพศ และอายุของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1-3 พบว่า 
เทคนิคในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูลแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการตรวจสอบ ( 3 = 0.342, p > 
0.01) ส่วนความเช่ียวชาญในการวางแผนการตรวจสอบ ความมีประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
การตรวจสอบ ( 1 = 0.87, p > 0.01;  2 = 0.121, p > 0.01) นอกจากน้ีงานวิจัยนี้ยังใช้ตัวแปรควบคุมได้แก่ เพศ และอายุ พบว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการตรวจสอบ ( 4 = 0.186, p > 0.01) ( 5 = 0.047, p > 0.01) ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4-6 
พบว่า ความเชี่ยวชาญในการวางแผนการตรวจสอบ และเทคนิคในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูลแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ ( 6 = 0.240, p > 0.05)  ( 8 = 0.241, p > 0.05) ตามล าดับ ส่วนความมี
ประสิทธิภาพในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ไม่มีความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ ( 7 = 0.093, p > 0.10) นอกจากนี้
งานวิจัยนี้ทดสอบตัวแปรควบคุมได้แก่ เพศ และอายุพบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ  ( 9 = 0.136, p > 
0.01) ( 10 = 0.002, p > 0.01) แต่ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า คุณภาพการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมี
ช่ือเสียงในการตรวจสอบ ( 11 = 0.522,  p > 0.01)  และทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรควบคุมได้แก่ เพศ และอายุพบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ ( 12 = 0.053, p > 0.01) ( 13 = -0.039, p > 0.01)  

นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8-9 พบว่า คุณภาพการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ตรวจสอบบัญชีอย่างยั่งยืน ( 14 = 0.483, p > 0.01) ส่วนความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการ
ตรวจสอบบัญชีอย่างยั่งยืน ( 15 = 0.171, p > 0.01) งานวิจัยนี้ยังพบว่าตัวแปรควบคุมได้แก่ เพศ และอายุไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ ( 16 = -0.160, p > 0.01) ( 17 = -0.048, p > 0.01) แต่ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 พบว่า 
การพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องเป็นตัวแปรแทรกความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการสอบบัญชี และความมีช่ือเสี่ยงในการ
ตรวจสอบกับความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน พบว่าค่า variance inflation factor (VIF) ของตัวแปรดังกล่าวสูงกว่า 10 ท าให้
เกิด multicollinearity (Hair et al., 2006) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้พิจารณาตัดตัวแปรดังกล่าว แต่ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องกับความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการ
ตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน ( 18 = 0.215, p > 0.05) อีกด้วย 

 

4. สรุป 
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ

นวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อความส าเร็จของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งค าถามในแบบสอบถามที่ใช้ในแต่ละ
ปัจจัยมาจากการรวบรวมข้อค าถามจากงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะน าไปเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear 
regression analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุหลายตัวแปร (multiple linear regression analysis) ซึ่งเป็นสมการเชิงเส้นท่ี
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอสิระกับตัวแปรตามตามโมเดลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมของการสอบบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพการตรวจสอบ และความมีช่ือเสียง
ในการตรวจสอบ และคุณภาพการตรวจสอบกับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการสอบบัญชี



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 156 

อย่างยั่งยื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ประกอบของนวัตกรรมของการสอบบัญชีประกอบด้วยความเชี่ยวชาญในการวางแผนการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีช่ือเสียในการตรวจสอบ เทคนิคในการสืบค้น และการตรวจสอบข้อมูลแบบบูรณาการมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความมีช่ือเสียในการตรวจสอบ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความมีช่ือเสียงในการตรวจสอบ และ
ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาการตรวจสอบบัญชีอย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จในการ
ตรวจสอบอย่างยั่งยืน 

งานวิจัยนี้มีข้อจ ากัดคือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยตอบกลับแบบสอบถามค่อนข้างน้อยอาจเนื่องจากมีเวลาในการ
ตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อย และเป็นช่วงการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงานวิจัยนี้เมื่อพิจารณาจากอ านาจใน
การพยากรณ์ของตัวแปรอยู่ในระดับต่ าอาจเนื่องจากยังมีตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอีก 

ดังนั้น จากผลการวิจัยและข้อจ ากัดของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเสนอแนะว่าควรศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ประสบการณ์การตรวจสอบ ความมุ่งมั่นในการ
ตรวจสอบ เป็นต้น และผู้วิจัยอาจศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมการตรวจสอบบัญชีและ
ความส าเร็จในการตรวจสอบอย่างยั่งยืน เช่น เป้าหมายเชิงรุก การติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย การแข่งขันทางด้านการตรวจสอบบัญชี 
เป็นต้น 
 

5. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องนวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีและความส าเร็จในการสอบบัญชีอย่างยั่งยืนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง

ประเทศไทย ผู้วิจัยท าการศึกษาค้นคว้าและจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมของการตรวจสอบบัญชีที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย งานวิจัยนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีต้องขอขอบคุณครู อาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
เกี่ยวกับการบัญชี และการจัดท าวิจัย ตลอดจนให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ผู้วิจัยต้องกราบขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี ้

นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ให้การ
สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินการวิจัย รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ตลอดจนขอขอบคุณ
เพื่อนๆ และผู้ร่วมงานที่ให้ความช่วยเหลือ คุณค่าและประโยชน์ของงานวิจัยนี้ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่านที่ได้แนะแนวทางที่ดีมีคุณค่าแก่ผู้วิจัยจนกระทั่งงานวิจัยเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานการ
บริหารจัดการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับกลางของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วน
และอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ จ านวน 87 คน และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร ณ ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 ในขณะที่การรับรู้ความสามารถตนเอง และการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวแปรแทรกไม่มีผลต่อการเร่งความสัมพันธ์ระหว่างการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญกับการน า
ข้อมูลทางบัญชีบริหารมาใช้ในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม เนื่องจากมีความเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
ค าส าคัญ: การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง การรู้สารสนเทศ ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ 
 

Abstract 
The purpose of this research is to examine the relationship between strategic management accounting 

implementation and managerial performance. Data were collected by questionnaire from 87 managers of parts and 
equipment automobiles companies. The statistic used for analyzing data were multiple regression analysis. The results 
of the research showed that the strategic management accounting had a significant positive relationship on managerial 
performance at the statistical level of 0.01.  While intervening variables is self-efficacy and information literacy had no 
effect on accelerating the relationship between strategic management accounting implementation and managerial 
performance. Therefore, the executive of company should awareness for use management accounting information in 
decision making in all activities due to being linked with managerial performance.   
Keywords: Strategic Management Accounting, Self-efficacy, Information literacy, Management performance 
 

1. บทน า 
การบัญชีบริหารเป็นส่วนหน่ึงของระบบการบัญชี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารภายในองค์กร ส าหรับใช้เป็น

ข้อมูลเพื่อการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ และการประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งจากสภาพเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง การบัญชีบริหารได้ถูกน าไปใช้ในบริบทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากข้อมูลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการจัดการทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง กลยุทธ์ขององค์การ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจและการควบคุม (Guilding, Cravens and Tayles, 2000) ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของธุรกิจ
เป็นอย่างมากเนื่องจากต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรง จึงต้องได้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกที่เป็นประโยชน์เหมาะสมใน
กระบวนการบริหาร แนวคิดและทฤษฎีเชิงกลยุทธ์จึงมีบทบาทส าคัญในการน ามาเป็นเครื่องมือในสร้างความได้เปรียบทางการค้า ท าให้
กิจการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งผู้บริหารองค์การต้องเลือกใช้กลยุทธ์ในการบริหารให้เหมาะสมกับหน่วยงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์
ทางการบัญชี (Nixon and Burns, 2012) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานบริหารจัดการของตนเอง และก่อให้เกิดผลการ
ด าเนินงานที่ดีขององค์กร โดยผลการด าเนินงานบริหารจัดการของผู้บริหารถือได้ว่าเป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของผู้บริหารในการรับรู้
เป้าหมาย และกลายมาเป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยหลักท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงตลอดเวลา การปรับปรุงผลการด าเนินงานของผู้บริหาร
สามารถสะท้อนให้เห็นได้ในรูปแบบของกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้ประโยชน์ข้อมูลที่ได้รับ และใช้ทักษะของการตีความ
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง Simon (1978) ได้กล่าวไว้ว่าตามทฤษฎี Bounded Rationality ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ยึดหลัก
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เหตุผลบางส่วน ผู้บริหารที่เป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจจะมีข้อจ ากัดบางอย่างในการตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ โดยข้อจ ากัด
นั้นได้แก่ 1. ความไม่เพียงพอของข้อมูล 2. ข้อจ ากัดด้านความสามารถ 3. ข้อจ ากัดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ  ดังนั้นภายใต้แนวคิดนี้
ผู้บริหารจะท าการตัดสินใจภายใต้ข้อจ ากัดอย่างมีเหตุผล ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นที่จะต้องมีทักษะเฉพาะเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่
ได้รับได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งได้แก่ทักษะทางด้านการรู้สารสนเทศ และทักษะการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Zenita et al., 2015) และ
ผู้บริหารที่มีทักษะดังกล่าวย่อมที่จะสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทางการตัดสินใจมากที่สุด  

การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการน าข้อมูลทางการบัญชีบริหารมาท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับธุรกิจและการแข่งขันส าหรับใช้ใน
การพัฒนาและติดตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Simmonds, 1981) ซึ่งกระแสของการศึกษาวิจัยทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์จะมีอยู่สอง
แนวทางหลักๆ ได้แก่ แนวทางแรกมองว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการศึกษาทางด้านการบัญชีบริหารที่มุ่งเน้นทางกลยุทธ์ และ
แนวทางที่สองเป็นการศึกษาเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์และระบบการควบคุมทางการบริหาร (Cuganesanm, Dunford 
and Palmer, 2012) และนอกจากนี้จากการศึกษาวิจัยในอดีตยังพบว่ามีนักวิจัยจ านวนมากได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีบริหารเชิง 
กลยุทธ์ในหลายมุมมองที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร (Simmonds, 1981; Cadex and Guilding, 2008; Ma and 
Tayles, 2009; Cuganesan, Dunford and Palmer, 2012; Hatif Almaryani and Sadik, 2012; Yazdifar and Askarany, 2012)  และ
ยังมีงานวิจัยน้อยมากที่ศึกษาการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหารที่สะท้อนให้เห็นผลการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Zenita et al., 2015) ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในมุมมองที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร และมีตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรู้สารสนเทศเป็นตัวแปรแทรกในการศึกษาครั้งนี้  โดยศึกษา
กลุ่มผู้บริหารระดับกลางของธุรกิจผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มอัตราการเติบโตในช่วงปี 2561-
2563 เฉลี่ย 8-12% ต่อปี และเป็นผู้ส่งออกช้ินส่วนและอุปกรณ์ส าหรับรถยนต์ ทุกประเภทเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน และเป็นอันดับ 14 
ของโลก (วิจัยกรุงศรี, 2561)  
 1.1 วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ 

     2. เพื่อตรวจสอบตัวแปรแทรกการรับรูค้วามสามารถของตนเองที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหวา่งการใช้ข้อมูลบัญชี
บริหารเชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนนิงานการบริหารจัดการ 

     3. เพื่อตรวจสอบตัวแปรแทรกการรู้สารสนเทศท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ข้อมูลบญัชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับ
ผลการด าเนินงานการบริหารจดัการ 

1.2 การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.2.1 ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self Efficacy Theory)  

        ทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นทฤษฎีที่ Albert Bandura ได้พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคม 
(Social learning theory) โดยในระยะแรก Albert Bandura เสนอแนวคิดความคาดหวัง ความสามารถของตนเอง ว่าเป็นความคาดหวัง
เกี่ยวกับความสามารถ ที่ระบุเฉพาะ เจาะจง และความคาดหวังเป็นตัวก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม (Bandura, 1977)  Bandura มี
ความเช่ือว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองนั้น มีผลต่อการกระท าของบุคคล ความสามารถของคนเรานั้นไม่ตายตัว หากแต่ยืดหยุ่นตาม
สภาพการณ์ ดังนั้นสิ่งที่จะก าหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยู่กับ การรับรู้ความสามารถของตนเองในสภาวการณ์นั้นๆ การ
รับรู้ความสามารถตนเอง และความคาดหวังในผลลัพธ์ของการกระท านั้น ไม่สามารถแยกจากกันได้เด็ดขาด เพราะบุคคลมองผลของการ
กระท าที่เกิดขึ้นว่าเป็นสิ่งแสดงถึงความเหมาะเพียงพอของพฤติกรรมที่ได้กระท าไป และยังเป็นสิ่งที่ช่วยในการตัดสินใจอีกว่า จะกระท า
พฤติกรรมนั้น หรือพฤติกรรมอื่นใดต่อไปอีกหรือไม่ ถ้าสามารถควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติแล้ว จะพบว่า การรับรู้
ความสามารถตนเองจะเป็นตัวท านายแนวโน้มการกระท าพฤติกรรมได้ดีกว่าความคาดหวังในผลลัพธ์ของการปฏิบัติ  

1.2.2 การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์  
                    ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท าให้องค์กรจ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีการตัดสินใจที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานขององค์กรในระยะยาว โดยข้อมูลที่น ามาใช้ในการตัดสินใจส่วนใหญ่จะต้องมุ่งเน้นทั้งข้อมูลทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
ข้อมูลในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
โดยให้ข้อมูลในขอบเขตกว้าง มุ่งเน้นข้อมูลภายนอกและให้ข้อมูลระยะยาวท่ีจ าเป็นเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง (Lord, 1996) โดย Cadez และ Guilding (2008) ได้ระบุสาระส าคัญของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ไว้ 5 ประเด็น
ด้วยกันคือ 1) ต้นทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic costing) 2) การวางแผน การควบคุม และการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
planning, control and performance management) 3) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision making) 4) การประเมินคู่
แข่งขัน (Competitior accounting) 5) การประเมินลูกค้า (Customer accounting) ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับประสิทธิผลการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการการบริหารจัดการ เนื่องจากข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
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ผู้บริหารมีผลต่อพฤติกรรมการก ากับดูแล การวัดและประเมินผลของผลการด าเนินงานขององค์กร การให้รางวัล หรือผลการด าเนินงานการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Wall and Greiling, 2011) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Zenita และคณะ (2015) ที่พบว่าการบัญชีบริหารเชิงกล
ยุทธ์ส่งผลต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ  

1.2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง     
   การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นความสามารถของบุคคลในการจัดการกับความเครียดหรือความท้าทายที่แตกต่างกัน

ในแต่ละสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Luszczynska, Scholz and Schwarzer, 2005) ซึ่งบุคคลที่มีทักษะในการรับรู้
ความสามารถของตนเองจะมีความมุ่งมั่นท่ีจะจัดการกับปัญหา และงานท่ีมีความท้าทาย และมักจะประสบความส าเร็จในการจัดการ
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ท้าทาย และตึงเครียด (Sommaruga et. al, 2016) ในสถานการณ์ที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น ผู้บริหารจะต้องมีความเช่ือมั่นในการใช้ข้อมูล และจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับที่ Bandura (1986) 
ได้กล่าวไว้ว่าคนที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงมีแนวโน้มที่จะเลือก และเรียงล าดับสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายได้
อย่างถูกต้อง ผู้ที่มีระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองสูง จะมีความมุ่งมั่น และมีความมั่นใจเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมาย  
         1.2.4 การรู้สารสนเทศ 
           ในยุคของการแข่งขัน และความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ผู้บริหารมีความจ าเป็นที่ต้องใช้ประโยชน์
สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลทั้งภายใน และภายนอกเพื่อใช้ในการตัดสินใจ ซึ่งผู้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องมีทักษะและความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยว      
กับการรู้ความต้องการสารสนเทศที่ใช้ในการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจ การรู้สารสนเทศไม่ใช่แค่ความสามารถด้านเทคโนโลยี แต่ยังเป็น
ทักษะในการค้นหา การระบุสารสนเทศ การใช้ข้อมูล เพื่อความรู้ในการตีความและการประเมินผล (Banta and Mzumara, 2004; 
Murray, 2003) ซึ่งในยุคของการที่ข้อมูลมีอ านาจ การที่ผู้บริหารมีทักษะการรู้สารสนเทศจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถระบุข้อมูลที่มีความ
จ าเป็นและต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถช่วยในการเรียงล าดับข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการท างานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น (Mishra and Mishra, 2010) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Zenita และคณะ (2015) ที่พบว่าการรู้สารเทศมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญโดยผ่านตัวแปรกลางการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
ต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น จึงกล่าวได้ว่าการรู้สารสนเทศเป็นทักษะของบุคคลที่ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถระบุ ประเมินและตีความข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล  
         1.3 สมมุติฐานการวิจัย 
              H1: การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ส่งผลต่อการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

      H2: การรับรู้ความสามารถตนเองมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์  
                        และผลการด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร  
                  H3: การรู้สารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และผลการ      
                        ด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
         1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับกลางของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์ส าหรับ
รถยนต์ จ านวน 1,837 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับกลางของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์
ส าหรับรถยนต์ ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 
1970) โดยยึดผู้บริหารระดับกลางของบริษัทเป็นหน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เท่ากับ 320 คน และได้
ตอบแบบสอบถามกลับมาจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 27.19% ซึ่งอัตราการตอบกลับ (Response Rate) ที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถามที่มีกระบวนการติดตามอย่างเหมาะสม ขั้นต่ าต้องไม่น้อยกว่า 20% ถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Aaker, Kumer และ Day, 
2001) 

2.2 ตัวแปรที่ท าการศึกษา 
     2.4.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ ์(SMAI) 
      2.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ (MPER) 
      2.4.3 ตัวแปรแทรก ได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SELF) และการรู้สารสนเทศ (INFO) 
      2.4.4 ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุ (AGE) 

              2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
         แบบสอบถามภายใต้การศึกษาวิจัยนี้ ได้ด าเนินการสร้างขึ้นโดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องเป็น
ฐานในการสร้างแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตาม Likert’s Scale (1 = “น้อยที่สุด” ถึง 5 = “มากที่สุด”) 
ในการประเมินความคิดเห็น ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัท ส่วนที่ 2 ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ ส่วนที่ 6 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยได้ส่งแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อค าถาม และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขและน าไปท าการทดสอบความเที่ยงและความเช่ือถือได้ของเครื่องมือ โดยงานวิจัยนี้ได้และ ทดสอบ Try-out กับ
แบบสอบถาม 30 ชุดแรกของประชากรกลุ่มตัวอย่าง และทดสอบ Non-response bias เพื่อทดสอบความมีอคติของข้อมูลจากผู้ตอบ
แบบสอบถามก่อนและหลัง โดยการหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability Tests) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) และท าการวัดค่าความถูกต้อง (Validity) โดยใช้ Factor loading ซึ่งการทดสอบ
ปัจจัยพื้นฐานของคุณภาพเครื่องมือวัด โดย Factor loading ทุกข้อต้องมีค่ามากกว่า 0.40 (Nunnally and Bernstein, 1994) และท าการ
วัดความน่าเช่ือถือโดยใช้ค่า Cronbach’s alpha มีค่าสูงกว่า 0.70 ซึ่งถือว่าคุณภาพของเครื่องมือวัดมีความเหมาะสม 
   

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล หรือผลการศึกษาและอภิปรายผล 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 87 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ คิดเป็นร้อยละ 54.00 มีอายุสูงสุดในระหว่าง 30-40 ปีคิดเป็น
ร้อยละ 36.80 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 50.60 ซึ่งมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 11-15 ปีมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 34.50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 75,000-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.10 และโดยส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งงานเป็นผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชี คิดเป็นร้อยละ 21.80   

ส าหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามท างานอยู่ในธุรกิจซึ่งมีรูปแบบเป็นบริษัทจ ากัด คิดเป็น
ร้อยละ 44.80 มีท าเลที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.80 มีทุนด าเนินงานระหว่าง 50,000,001-150,000,000 บาท 
โดยรายได้ของธุรกิจเฉลี่ยต่อปีต่ ากว่า 50,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.20 ระยะเวลาในการด าเนินงานส่วนใหญ่ด าเนินงานมามากกว่า 
15 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.50 และมีจ านวนพนักงานมากกว่า 150 คน คิดเป็นร้อยละ 47.10 

 

ตารางท่ี 1  แสดงสถิติเชิงพรรณนาและค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรงานวิจัย 
ตัวแปร MPER SMAI SELF INFO AGE 

MEAN 4.095 3.955 3.914 3.887 N/A 
S.D. .468 .589 .390 .449 N/A 
SAP 1        
SMAI .353** 1      
SELF .367** .450** 1    
INFO .571** .382** .725** 1  
AGE -.104 -.078* -.101 -.018  
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

จากตารางที่ 1 อธิบายเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรพบว่าค่าเฉลี่ยของตัวแปรงานวิจัยนี้อยู่ระหว่าง 
3.887 - 4.095 ประกอบด้วยผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ (  = 4.095) การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (3.955) รวมถึง
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ตัวแปรแทรกนั่นคือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง (  = 3.914) และ การรู้สารสนเทศ (  = 3.887) ส าหรับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของตัวแปรงานวิจัยนี้อยู่ระหว่าง 0.390-0.468 ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในระดับที่สูง  

งานวิจัยนี้ใช้ Pearson correlation ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบการวิเคราะห์สองตัวแปร (bivariate analysis) เพื่อ
ทดสอบความสัมพันธข์องตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม พบว่าการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และการรู้สารสนเทศ มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ (0.353 - 0.571) และการรับรู้ความสามารถของตนเองมี
ความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (0.450) และการรู้สารสนเทศมีความสัมพันธ์กับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ 
และการรับรู้ความสามารถของตนเอง (0.725) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และไม่มีปัญหา multicollinearity ในระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
เนื่องจากค่าความสัมพันธ์ต่ ากว่า 0.80 (Hair et al., 2006)  

3.2 งานวิจัยนี้จึงใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณทดสอบสมมติฐานทั้งหมด 3 สมการ ซึ่งรวมถึงตัวแปรควบคุมของงานวิจัย
ได้แก่ อายุของผู้บริหารของบริษัท โดยอธิบายการทดสอบสมมติฐานได้ดังนี ้

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การประยุกต์ใช้การบัญชี
บริหารเชิงกลยุทธ์ และการด าเนินงานการบริหารจัดการซึ่งเป็นตัวแปรตาม โดยสามารถอธิบายได้ว่าการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกล
ยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการบริหารจัดการ ซึ่งได้พิจารณาเบื้องต้นจากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) ของ
ตัวแปรดังกล่าวอย่างมีนัยส าคัญ (r = 0.353, p<0.01) (ตารางที่ 1) และไม่เกิดปัญหา multicollinearity เนื่องจากค่าความสัมพันธ์น้อย
กว่า 0.80 (Hair et al., 2006)  

จากการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรดังกล่าวตามสมมติฐานการวิจัยที่ 1 พบว่า การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกล
ยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการบริหารจัดการ ( 1 = 0.347, p<0.01) นอกจากนี้งานวิจัยนี้ตัวแปรควบคุมได้แก่ อายุไม่มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการบริหารจัดการตามล าดับ ( 2 = -.154, p>0.01) ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิจัยการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการบริหาร
จัดการ 

Independent Variables 
Dependent Variables 

การด าเนินงานการบริหารจัดการ 
 การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (SMAI) 0.347*** 

(3.395) 
ตัวแปรควบคุม:   
อาย ุ -0.154 

(-.755) 
Adjusted R2 0.109 
Maximum VIF 1.006 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, 
Beta coefficients with standard errors in parenthesis 

 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแทรก คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง จากการ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่าหากผู้บริหารของบริษัทมีการรับรู้ควาสามารถของตนเองจะส่งผลให้การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลการด าเนินงานการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้พิจารณาเบื้องต้นจากผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation analysis) 
ของตัวแปรดังกล่าวที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ตามตารางที่ 1 (r =0.450, p<0.01) และไม่เกิดปัญหา multicollinearity เนื่องจากค่า
ความสัมพันธ์น้อยกว่า 0.80 (Hair et al., 2006) กล่าวคือ ตัวแปรอิสระดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์กัน  

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรดังกล่าวตามสมมติฐานการวิจัยที่ 2 พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองซึ่งเป็น
ตัวแปรแทรกไม่ส่งผลในการเป็นตัวแปรเร่งความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนินงานการบริหาร
จัดการ ( 3 = -0.076, p>0.10) นอกจากนี้งานวิจัยนี้ตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการบริหารจัดการ
ตามล าดับ ( 4 = -0.154, p>0.10) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิจัยตัวแปรแทรกการรับรู้ความสามารถของตนเองที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้
การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่กับการด าเนินงานการบริหารจัดการ 

Independent Variables 
Dependent Variables 

การด าเนินงานการบริหารจัดการ 
 การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (SMAI) 0.180 

(1.484) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง .244* 

(2.177) 
ตัวแปรแทรก:  
การประยกุต์ใช้การบัญชบีริหารเชิงกลยทุธ์xการรับรู้ความสามารถของตนเอง -0.076 

(-1.073) 
ตัวแปรควบคุม:   
อาย ุ -0.081 

(-.399) 
Adjusted R2 0.154 
Maximum VIF 1.497 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, 
Beta coefficients with standard errors in parenthesis 

 

จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของตัวแปรของตัวแปรดังกล่าวตามสมมติฐานการวิจัยที่  3 พบว่าการรู้สารสนเทศ ซึ่ง
เป็นตัวแปรแทรกไม่ส่งผลในการเป็นตัวแปรเร่งความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนินงาน
การบริหารจัดการ ( 5 = -0.098, p>0.10) นอกจากนี้งานวิจัยนี้ตัวแปรควบคุมได้แก่ อายุไม่มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานการ
บริหารจัดการตามล าดับ ( 6 = -0.129, p>0.10) ดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิจัยตัวแปรแทรกการรู้สารสนเทศที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์ที่กับการด าเนินงานการบริหารจัดการ 
 

Independent Variables 
Dependent Variables 

การด าเนินงานการบริหารจัดการ 
 การประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (SMAI) 0.180 

(1.484) 
การรู้สารสนเทศ .491** 

(5.087) 
ตัวแปรแทรก:  
การประยกุต์ใช้การบัญชบีริหารเชิงกลยทุธ์xการรู้สารสนเทศ -0.098 

(-1.311) 
ตัวแปรควบคุม:   
อาย ุ -0.129 

(-.724) 
Adjusted R2 0.336 
Maximum VIF 1.386 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10, 
Beta coefficients with standard errors in parenthesis 
 

4. สรุป 
 งานวิจัยนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง ซึ่งการบัญชีบริหารได้ถูกน าไปใช้ในบริบทของการบริหารเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งภายในและภายนอก
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการควบคุม (Guilding, Cravens and Tayles, 2000) แนวคิดและทฤษฎีเชิงกลยุทธ์จึงมีบทบาทส าคัญใน
การน ามาเป็นเครื่องมือในสร้างความได้เปรียบทางการค้า ท าให้กิจการสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งผู้บริหารองค์การต้องเลือกใช้กลยุทธ์ใน
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การบริหารให้เหมาะสมกับหน่วยงานและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการบัญชี (Nixon and Burns, 2012) เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานบริหารจัดการของตนเอง และก่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีขององค์กร โดยผลการด าเนินงานบริหารจัดการของผู้บริหารถือได้ว่า
เป็นตัวช้ีวัดความส าเร็จของผู้บริหารในการรับรู้เป้าหมาย และกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงตลอดเวลา  โดย
ในงานวิจัยนี้ได้น าทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการการสร้างกรอบแนวคิดของงานวิจัย ซึ่งทฤษฎีนี้ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า
กระบวนการเกิดพฤติกรรมของมนุษย์ควรมีลักษณะการก าหนด การอาศัยซึ่งกันและกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) ปัจจัยภายในตัวบุคคล  
2) เงื่อนไขเชิงพฤติกรรม 3) เงื่อนไขเชิงสภาพแวดล้อม  โดยแต่ละตัวแปรต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม  
 งานวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยที่เรียกว่าการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้
ข้อมูลบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ ซึ่งค าถามในแบบสอบถามที่ใช้ในแต่ละปัจจัยมาจากการรวบรวมข้อ
ค าถามจากงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะน าไปเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (simple linear regression analysis)  
ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ ในขณะที่ตัวแปรแทรกการรับรู้
ความสามารถของตนเอง และการรู้สารสนเทศไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ และผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหาร ซึ่งจากผลการศึกษาเป็นที่น่าสังเกตว่าตัวแปรแทรกทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กับตัวแปรผลการ
ด าเนินงานการบริหารจัดการของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญ   

ประโยชน์ของงานวิจัย 
งานวิจัยสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการน าบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริหารมีผล

การด าเนินงานในการบริหารจัดการดี ท าให้ผู้บริหารเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของการน าข้อมูลทางการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ 
และนอกจากนี้ยังผลงานวิจัยนี้ยังเป็นการยืนยันผลการศึกษาของงานวิจัยในอดีตถึงผลของความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชี
บริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีมีต่อผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ และส าหรับนักวิชาการ และอาจารย์ผู้สอนทางบัญชี สามารถน าผลการวิจัยไปใช้
ในการเรียนการสอน ของรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีบริหาร การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธแ์ละวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
งานวิจัยนี้เมื่อพิจารณาจากอ านาจในการพยากรณ์ของตัวแปรพบว่ามีอ านาจในการพยากรณ์อยู่ในระดับต่ าอันอาจเนื่องจากยังมีตัว

แปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามอีก 
งานวิจัยต่อเนื่อง 
จากผลการวิจัยนี้ ผู้ที่สนใจสามารถท าการศึกษาตัวแปรแทรกอ่ืนๆ เพิ่มเติม โดยท าการศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อ

ความสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนินงานการบริหารจัดการ และศึกษาโดยการน าตัวแปรแทรกใน
งานวิจัยนี้ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการรู้สารสนเทศ ไปเป็นตัวแปรต้น และศึกษากลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่แตกต่าง
จากการศึกษานี้เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรแทรกจากงานวิจัยนี้เพิ่มเติม  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 400 แห่ง สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิคการวิเคราะห์ การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) ผลการวิจัยพบว่า 
ลักษณะที่พบมากในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายจะเป็นกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน
อยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท มีจ านวนพนักงานในองค์กรเฉลี่ย 4.75 คน มีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 5,000,001-
7,500,000 บาท โดยส่วนใหญ่จะว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานจัดท าระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เป็นการเฉพาะ และมีระยะเวลาที่ใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเฉลี่ย 7.61 ปี ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมจัดอยู่ในระดับมาก ( =3.64) อีก
ทั้งการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมจัดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ( =3.67) 
โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ( =4.00) การประมวลผลข้อมูล ( =3.66) การควบคุมข้อมูล               
( =3.53) และการจัดท าสารสนเทศ ( =3.51) ตามล าดับ 
ค าส าคัญ:  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประเทศไทย 4.0 
 

Abstract 
The research of strategic accounting information systems of technology and targeted industry groups to 

Thailand 4.0 was aimed at studying strategic accounting information systems of technology and targeted industry groups 
to Thailand 4.0. The questionnaires were constructed as a research tool for collecting data from 400 entrepreneurs in 
technology and targeted industry groups. The data was statistically analyzed by frequency distribution, percentage, mean, 
standard deviation and multiple classification analysis: MCA. The research findings indicated that most entrepreneurs in 
the technology and targeted industry groups were in food, agriculture and biotechnology. Their capital to run business at 
the present time was between baht 1,000,001-1,500,000. The average number of employees was 4.75. They had income 
of baht 5,000,001-7,500,000 per year. Most of them employed companies or organizations to develop their own 
accounting information systems and their practicable period was 7.61 years. The capacity accounting information systems 
was totally at high level ( =3.64). Also, the usability of accounting information systems was totally at high level (
=3.67), whose data collection was at  =4.00, data processing at  =3.66, data controlling at  =3.53 and information 
generation at  =3.51 respectively. 
Keywords:  Strategic Accounting Information Systems, Technology and Targeted Industry Groups, Thailand 4.0 
 

1. บทน า 
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการด าเนินงานของธุรกิจเป็นตัวขับเคลื่อน

ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการใช้ระบบสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น มีค่าใช้จ่ายต่ าลง เพิ่ม
คุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลให้กับองค์กร โดยเฉพาะเมื่อองค์กรธุรกิจต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของกิจการ ทั้งด้านการบริหารงาน การตลาด การเงิน การบัญชี การจัดการทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ การมีระบบ
สารสนเทศในการจัดการข้อมูลที่ดีจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ธงชัย สันติวงษ์ และนิตยา 



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 166 

เจรียงประเสริฐ, 2558: 60) ปัจจุบันธุรกิจข้ามชาติมักใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Accounting Information 
System) เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ การบริหารงานของผู้บริหารทุกระดับในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม การด าเนินงานทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว ท าให้องค์กรมีข้อมูลที่ดีกว่าคู่แข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่ งยืน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสม
ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 2) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 3) การควบคุมข้อมูล (Data 
Controlling) และ 4) การจัดท าสารสนเทศ (Information Generation) (นพฤทธิ์ คงรุ่งโชค, 2551: 83)  หากองค์กรใดมีการจัดให้มีระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้ได้ 
และน าพาองค์กรให้ประสบความส าเร็จในที่สุด จะเห็นได้จากตัวเลขทางเศรษฐกิจในปี 2558 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่า
อุตสาหกรรมรวมกว่า 32,000  ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 1.1 ล้านล้านบาท และคาดว่าปี 2559 จะมีแนวโน้มเติบโตสูงร้อยละ 6.5 ต่อปี 
ทั้งนี้การส่งเสริมดังกล่าวเพื่อให้ตอบโจทย์ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย (ส านักพัฒนาการจัดการ
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559) 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิ สภาพทางธุรกิจของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 

1.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่

ประเทศไทย 4.0 
1.2  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยมีดังนี้คือ 
เพื่อเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้ตอบรับกับขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การขับเคลื่อนความเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนเป็น
แนวทางในการศึกษาวิจัยของผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีในตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในการปรับปรุงองค์กร
ทางด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.3  ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การ

ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยดังนี ้
ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ที่ด าเนินกิจการอยู่ มี

จ านวนทั้งสิ้น 639,907 แห่ง ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559) ด้วยสูตร Taro 
Yamane (Taro, Yamane, 1973: 1,089) ที่ระดับความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05 ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 400 
แห่ง   

ส่วนเนื้อหาการวิจัยจะครอบคลุมเกี่ยวกับองค์ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  การประยุกต์แนวคิดหน้าที่
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของนพฤทธิ์ คงรุ่งโชค (2551: 83) และแนวคิดการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 จาก ดร. สุวิทย์ 
เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (2559) 

ส าหรับพ้ืนท่ีวิจัยได้แก่ ธุรกิจใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี แนวคิดระบบสารสนเทศทางการบัญชี

เชิงกลยุทธ์ แนวคิดประเทศไทย 4.0 ตอลดจนงานวิจัยต่าง ๆ ทัง้ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  สามารถบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังภาพที่ 1 
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                   ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม  
        (Independent Variables)                 (Dependent Variables)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2. วิธีการทดลองหรือวิธีการศึกษา 
การวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การ

ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา (Survey and Development Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 

2.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ที่ด าเนินกิจการอยู่มี

จ านวนทั้งสิ้น 639,907 แห่ง ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2559) ด้วยสูตร Taro 
Yamane (Taro, Yamane, 1973: 1,089) ที่ระดับความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05 เนื่องจากทราบตัวเลข
ขนาดประชากรที่แน่นอน ดังนี้ 

สูตร  n     =         N 
           (1+Ne² )      
โดย         n  คือ  จ านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ  จ านวนประชากร 
              E  คือ  ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกดิขึ้นได้  =  0.05       
แทนค่า  n    =              639,907            
                    (1+ 639,907 (0.05) ²) 
                  =              639,907 
                        1,600.77 
 n  =    399.75        400 แห่ง   

      ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้ จ านวนทั้งสิ้น 400 แห่ง  
ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi–stage Sampling) ดังนี้ 

(Cochran, W. G., 1977: 203) 

ขั้นตอนที่ 1  การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยวิธี การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกออกตามรูปแบบธุรกิจ แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1) บริษัทจ ากัด, 
บริษัทมหาชน (จ ากัด) และ 2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด, ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 ในแต่ละกลุ่มท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 
Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือก (Screen)) ธุรกิจที่ลงทะเบียนผ่านกรมสรรพ

สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ 
- กลุ่มธุรกิจทีใ่ช้เทคโนโลยีฯ 
- ทุนด าเนินงานปัจจุบัน 
- จ านวนพนักงาน  
- รายได้จากการด าเนินงานต่อป ี
- การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ 
- ระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศฯ  
   
  
 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 
- การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
- การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 
- การควบคุมข้อมูล (Data Controlling) 
- การจดัท าสารสนเทศ (Information Generation) 
 

ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศ
ทางบญัช ี
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กรขออนุมัติการเป็นผู้ประกอบการายใหม่ (New Start-up) เฉพาะกิจการที่ใช้เทคโนโลยีตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพและทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ กลุ่มดิจิตอล 
และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีเง่ือนไข ครบทั้ง 2 ข้อดังนี ้
 เง่ือนที่ 1 กิจการที่จดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 รวมถึงมีทุนช าระไม่
เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยกิจการดังกล่าวต้องไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือได้รับสิทธิ BOI แต่
อย่างใด 
 เง่ือนไขที่ 2 กิจการจะต้องเป็นธุรกิจ 1 ใน 5 กลุ่มฯ นี้ ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องในการผลิต และได้ขออนุมัติพร้อมกับ
รับการรับรองจากทางส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นที่เรียบร้อยด้วย (กรมสรรพากร, 2559) 

2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบันจ านวนพนักงาน รายได้จาก

การด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศฯ เป็นต้น  ลักษณะของค าถามเป็นแบบระบุรายการ 
(Check List)  

ส่วนที่ 2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการรับรู้ข้อเท็จจริง 
ความจริง กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูล โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล 
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้างลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้มาตราไลเกิร์ต (likert Scale) 5 ระดับ  (1 คะแนน = น้อยที่สุด, 
2 คะแนน = น้อย, 3 คะแนน = ปานกลาง, 4 คะแนน = มาก และ 5 คะแนน = มากที่สุด)  

ส่วนท่ี  3 ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ท าการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความส าเร็จทั้งในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)  
การควบคุมข้อมูล (Data Controlling) และการจัดท าสารสนเทศ (Information Generation) ของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้มาตรา 
ไลเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ (1 คะแนน = น้อยที่สุด, 2 คะแนน = น้อย, 3 คะแนน = ปานกลาง,  4 คะแนน = มาก และ 5 คะแนน = 
มากที่สุด)  

2.3  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
         การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามกับกลุม่วิจัย 

2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
         ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 10.02 ในการวิเคราะห์ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลสภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี และ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ดว้ยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. วิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) ส าหรับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการทดสอบคือระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (แอลฟ่า=0.05) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์
, 2551: 224-227) 
 

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล  
 

การศึกษาเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี  และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจและพัฒนา (Survey and Development Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น 400 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท าการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี ้

ส่วนท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานอันได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13                วันที่ 6-8 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานอันได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

ส่วนท่ี 3 ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานอันได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

ส่วนที่ 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ 
จากการศึกษาสภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการ

ด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศฯ เป็นต้น มีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายจัดอยู่ในกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มากที่สุด 

จ านวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.8 รองลงมาได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพและทางการแพทย์ จ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 กลุ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ จ านวน 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.0 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ านวน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.3 และกลุ่ม
ดิจิตอล จ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 17.5 ตามล าดับ 

ทุนด าเนินงานปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 
บาท จ านวนที่สุด 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.0 รองลงมาได้แก่ ทุนด าเนินงาน 1,500,001-2,000,000 บาท จ านวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
22.3  ทุนด าเนินงาน 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 ทุนด าเนินงานมากกว่า 2,000,000 บาท จ านวน 55 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.8 และทุนด าเนินงานไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีจ านวนพนักงานในองค์กรไม่เกิน 5 คน จ านวน 168 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ พนักงานในองค์กร 6-10 คน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และพนักงานในองค์กร 11 คนขึ้นไป จ านวน 
91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ตามล าดับ โดยเฉลี่ยมีจ านวนพนักงานในองค์กร 4.75 คน 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 5,000,001-7,500,000 บาท 
จ านวน 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาได้แก่ รายได้ 7,500,001-10,500,000 บาท จ านวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายได้ 
2,500,001-5,000,000 บาท จ านวน 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.5 รายได้มากกว่า 10,000,000 บาท จ านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.3 
และรายได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.8 ตามล าดับ 

การได้ของระบบสารสนเทศทางบัญชีของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยส่วนใหญ่ว่าจ้าง
บริษัทหรือหน่วยงานจัดท าระบบ สารสนเทศทางการบัญชีให้เป็นการเฉพาะ จ านวน 231 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.7 และซื้อระบบที่มีการ
วางขายอยู่ทั่วไป จ านวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.3                  

ระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 171 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.7 รองลงมาได้แก่ ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.3 และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
จ านวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.0 โดยเฉลี่ยมีระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 7.61 ปี 

 

ส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญช ี
จากการศึกษาความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมใน
ระดับมาก ( =3.64) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ผู้บริหารต้องการ ( =3.82) ความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ( =3.67) ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.66) 
ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับบริบทของสังคม ( =3.64) ความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ( =3.55) และความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ง
สามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพื้นฐานความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ได้ ( =3.51) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีดยรวมในระดับมาก ( =3.55) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้ตรงกับความต้องการ
ได้มากน้อยเพียงใด ( =3.66) มีความรู้จักระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากน้อย เพียงใด ( =3.59) ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมากน้อยเพียงใด ( =3.41) ตามล าดับ 
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กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้บริหารต้องการโดยรวมในระดับมาก ( =3.82) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถจ าแนก
ประเภทและรูปแบบของแหล่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่น่าเชื่อถือต่างๆ ได้ ( =3.97) การสามารถก าหนดและอธิบายระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ( =3.84) การสามารถทบทวนประเมินลักษณะและขยายความต้องการของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ( =3.75) การสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ตนเอง
ต้องการได้ ( =3.70) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมในระดับมาก ( =3.66) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถสืบค้นระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีออนไลน์หรือสามารถใช้วิธีการอื่นๆ ในการค้นคืนได้ ( =4.00) การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการสืบค้นได้ (
=3.79) การสามารถคัดลอก บันทึก และจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งสารสนเทศทางการบัญชีได้ ( =3.77) และมี
ความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับการสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.39) และการสามารถ
เลือกวิธีการค้นหาสารสนเทศทางการบัญชีอย่างมีหลักการหรือเลือกระบบการค้นคืนสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการเข้าถึงสารสนเทศ
ทางการบัญชีได้อย่างเหมาะสม ( =3.37) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณโดยรวมในระดับมาก ( =3.51) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถสรุปใจความส าคัญที่
ได้มาจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่รวบรวมมาได้ ( =3.98) การสามารถท าความเข้าใจและตีความระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อการอธิปรายกับบุคคลอื่น ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้ปฏิบัติงานได้ ( =3.70) การสามารถสรุปและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งที่มาได้ ( =3.60) การสามารถตัดสินใจได้ว่าค าถามการค้นคว้านั้นต้องปรับเปลี่ยนใหม่หรือไม่ (
 =3.58) และมีความรู้ระดับปานกลางเกี่ยวกับการสามารถตัดสินใจที่จะเพิ่มหรือลดระบบสารสนเทศทางการบัญชีได้ ( =3.36) การ
สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิม เพื่อวิเคราะห์ได้ว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 
หรือมีลักษณะขัดแย้ง หรือมีลักษณะพิเศษอื่นๆได้ ( =3.34) การสามารถสังเคราะห์ใจความส าคัญของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ
สร้างแนวคิดใหม่ได้  ( =3.03) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมาก ( =3.65) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถทบทวนกระบวนการใน
การพัฒนาผลงานช้ินใหม่ได้ (  =3.82) การสามารถน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ผลิตขึ้นใหม่ไปสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ( =3.65) และการสามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีอยู่เดิมและที่ได้มาใหม่ ในการวางแผนและสร้างระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีช้ินใหม่ได้ ( =3.47) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับบริบท
ของสังคมโดยรวมในระดับมาก ( =3.66) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับการสามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององค์กร และ
จรรยาบรรณในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชี ( =3.83) การสามารถเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และ
เศรษฐกิจสังคม เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.63) และการสามารถใช้แหล่งระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีต่างๆ ในการสื่อสารผลงานได้ ( =3.51) ตามล าดับ 

 

ส่วนที่ 3 ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลือ่นสู่ประเทศไทย 4.0 
จากการศึกษาระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

ประมวลผลข้อมูล การควบคุมข้อมูล การจัดท าสารสนเทศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ

ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมในระดับมาก ( =3.67) โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (
=4.00) การประมวลผลข้อมูล ( =3.66) การควบคุมข้อมูล ( =3.53) และการจัดท าสารสนเทศ ( =3.51) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับมาก ( =4.00) โดยประเด็นที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับมากได้แก่ 
กิจการมุ่งเน้นตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของเอกสารก่อนดาเนินการในขั้นตอนการประมวลผล ( =4.19) รองลงมาได้แก่ 
กิจการให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ ( =4.10) กิจการตระหนักถึงความ
ถูกต้อง และน่าเช่ือถือของข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ( =3.98) และกิจการสนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกัน
เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป ( =3.74) ตามล าดับ 
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กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลในระดับมาก ( =3.66) โดยประเด็นที่มีการประมวลผลข้อมูลระดับมากได้แก่ 
กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เข้าใจถึงกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ( =3.95) รองลงมา
ได้แก่ กิจการมุ่งมั่นท่ีจะประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้องและรวดเร็ว ( =3.59) กิจการให้ความส าคัญกับกระบวนการจ าแนกการ
แยกแยะการตรวจสอบข้อมูล ( =3.58) กิจการเช่ือว่าหากข้อมูลมีการประมวลผลถูกต้องจะช่วยให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ (
=3.52) ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูลในระดับมาก ( =3.53) โดยประเด็นที่มีการควบคุมข้อมูลระดับมากได้แก่ กิจการ
มุ่งมั่นในการควบคุมผลลัพธ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนและมีการส่งผลลัพธ์ไปยังผู้มีสิทธิได้รับเท่านั้น ( =3.64) รองลงมา
ได้แก่ กิจการส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ( =3.61) กิจการผลักดันให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบ
ศึกษาทบทวนความปลอดภัย สม่าเสมอ  ( =3.55) และประเด็นที่มีการควบคุมข้อมูลระดับปานกลางคือ กิจการให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บและส ารองฐานข้อมูลไว้หลายแห่งอย่างเหมาะสม  ( =3.31)  

กลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 เกี่ยวกับการจัดท าสารสนเทศในระดับมาก ( =3.51) โดยประเด็นท่ีมีการจัดท าสารสนเทศระดับมากได้แก่ 
กิจการให้ความสาคัญกับการจัดทาสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร ( =3.73) รองลงมาได้แก่ 
กิจการมีความมุ่งมั่นที่จะนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีอย่างยุติธรรม ( =3.53) กิจการเช่ือมั่นว่าการนาเสนอข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ
การใช้งานจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ( =3.51) และประเด็นที่มีการจัดท าสารสนเทศระดับปานกลางคือกิจการตระหนักถึงการบริหาร
จัดการขอ้มูลที่ดีนั้นจะช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงองค์กร( =3.28)  
 

4. สรุป 
4.1  สรุปผลการศึกษา อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่
ประเทศไทย 4.0 มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคลื่อนสู่
ประเทศไทย 4.0 

ประเภทการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 400 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน
(Multi-stage Sampling) สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เทคนิคการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05   
 

4.2  สรุปผลการวิจัย 
สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ จ านวนทั้งสิ้น 400 แห่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายจัด

อยู่ในกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุดจ านวนร้อยละ 24.8 ทุนด าเนินงานปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 มีจ านวนพนักงานในองค์กรเฉลี่ย 4.75 คน มีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 5,000,001-7,500,000 บาท จ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยส่วนใหญ่จะว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานจัดท าระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เป็นการเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 
57.7 โดยมีระยะเวลาที่ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเฉลี่ย 7.61 ปี 

ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมในระดับมาก ( =3.64) โดยมีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับความรู้ความสามารถใน
การก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้บริหารต้องการ ( =3.82) ความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( =3.67) ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.66) ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับบริบทของสังคม ( =3.64) ความรู้
ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ( =3.55) และความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพื้นฐานความรู้เดิมที่
ตนเองมีอยู่ได้ ( =3.51) ตามล าดับ 
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ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมในระดับมาก ( =3.67) 
โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ( =4.00) การประมวลผลข้อมูล ( =3.66) การควบคุมข้อมูล (
=3.53) และการจัดท าสารสนเทศ ( =3.51) ตามล าดับ 

4.3  อภิปรายผล  การศึกษาครั้งนี้ได้น าประเด็นส าคัญมาใช้ในการอภิปรายผลดังนี้ 
ในการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในการบริหารองค์กรนั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถในการน าระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีมาใช้บริหารองค์กรด้วยเนื่องจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีบทบาทส าคัญในการบริหารองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถ้าธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายขาดความรู้
ความสามารถในการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เพียงพอต่อการสร้างความเช่ือมั่นให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีโดยรวมในระดับมาก ( =3.64) โดย
มีความรู้ระดับมากเกี่ยวกับความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ผู้บริหารต้องการ (
=3.82) ความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( =3.67) ความรู้
ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ( =3.66) ความเข้าใจในเรื่องระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีกับบริบทของสังคม ( =3.64) ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ( =3.55) และความรู้
ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งที่มาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพื้นฐานความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ได้ ( =3.51) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 1) มุจริ
นทร์ แก้วหย่อง (2550) พบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก 2) กัญจน์ชญา 
ไชยชมภู (2552) พบว่า ผู้บริหารโรงแรมส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Ismail and King (2006) เรื่อง The Alignment of Accounting and Information Systems in SMEs in 
Malaysia ที่พบว่า ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก 

ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยรวมในระดับมาก ( =3.67) โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ( =4.00) การ
ประมวลผลข้อมูล ( =3.66) การควบคุมข้อมูล ( =3.53) และการจัดท าสารสนเทศ ( =3.51) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นิตยา คามณี (2556) พบว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะช่วยให้การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลทางการเงินให้เป็นรายงานทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ การวางแผน และการควบคุมการด าเนินงาน
ทั้งระยะสั้น และระยะยาวส่งผลให้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศรัณยา เชยสุวรรณ (2558) พบว่ากิจการที่น าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในองค์กร ช่วยให้องค์กรได้รับสารสนเทศที่มีความทัน
ต่อการน าไปใช้ในการตัดสินใจ เห็นได้จากการที่คอมพิวเตอร์ท าให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชีที่รวดเร็วขึ้น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดท าบัญชีช่วยให้ได้รับรายงานทางการเงินทันเวลาต่อการตัดสินใจ ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์ของสารสนเทศเช่น การได้รับข้อมูลทาง
การเงินที่สมบูรณ์ท าให้ตัดสินใจด าเนินธุรกิจได้ดีขึ้นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทาบัญชีท าให้มีการแสดงรายละเอียดของงบการเงินได้
ดีกว่าการท าบัญชีด้วยมือ 

4.4  ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยไปใช้ 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการ
จัดการสารสนเทศ ( =3.51) ด้านการควบคุมข้อมูล ( =3.53) และให้ความส าคัญกับด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการประมวลผลข้อมูล (
=3.66) และด้านการรวบรวมข้อมูล ( =4.00) โดยมีการน าข้อบังคับและข้อปฏิบัติของการควบคุมระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพราะ
องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้การจัดท าสารสนเทศทางการบัญชีมีความถูกต้อง น าไปใช้ในการควบคุม และวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
อันน ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีประโยชน์ต่อความส าเร็จขององค์กร โดยอาจเสริมด้วยนโยบายต่อไปนี้ 

 1) นโยบายการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งได้แก่ การควบคุมทั่วไปในระบบสารสนเทศ และการ
ควบคุมระบบงานมาใช้ในองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ระบบงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

 2) นโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงการมีระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี เช่น ความ
ถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสอดคล้อง และความทันเวลาของสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุาย 
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 3) นโยบายการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยมีการควบคุมระบบสารสนเทศในกระบวนการ
รวบรวมข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อให้การจัดทาสารสนเทศทางการบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม และสะท้อนถึงข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้สารสนเทศทางการบัญชีผ่านการอบรม การสัมนมา 
นิทรรศการ การใช้สื่อออน์ไลน์ เพื่อให้สามรถน าความรู้ที่ได้ไปใช้กับระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังจะเห็นได้จากตัว
แปรความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (F=124.087*) 
การประมวลผลข้อมูล (F=87.740*) การควบคุมข้อมูล (F=19.315*) การจัดท าสารสนเทศ (F=19.508*) และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 (F=122.837*) 

 

4.5  ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเพิ่มตัวแปรแทรกอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ เช่น นโยบายขององค์กร 

รูปแบบการจัดองค์กร เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ามีผลให้ตัวอิสระส่งผลต่อตัวแปรตามดีขึ้นหรือแย่ลง หรือไม่มีผลเลย 
2. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น ความพร้อมของระบบเครือข่าย ความรู้ความสามารถของบุคลากร เป็นต้นที่

เป็นตัวผลักดันให้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์เกิดความส าเร็จขององค์กร เพื่อให้ผลการวิจัยมีความละเอียดและน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ 

3. ควรมีการศึกษาปัญหาและสาเหตุจากการที่องค์กรไม่ให้ความสาคัญกับระบบ สารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ที่
ดี เช่น ต้นทุนทีสู่ง ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุนเป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการใน

จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เท่ากับจ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ใช้ค่า               
t-test และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรีโดย
รวมอยู่ในระดับมาก 2) ผู้ใช้บริการมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็น
ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของในจังหวัดชลบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลเลือกใช้บริการ โรงแรมสีเขียว  
 

Abstract 
The objective of his research were to study and compare factors affecting the selection of The green hotel 

in Chon Buri Province, the samples used in the study were people in Chonburi area In which the sample number is 
acquired from the calculation of the sample of an unknown exact number population by using the sample group 
equal to 400 people. The tools used in the research are Questionnaire with 5 levels of evaluation. The statistics used 
for data analysis were percentage, mean, and section. 

Standard deviation, t-test, and one-way ANOVA were used. The results showed that 1) Factors affecting the 
overall selection of the green hotel service of the customers in Chonburi province as a total At a high level 2) Service 
users are divide by gender, age, education level, occupation, marital status, and the average income per different 
months have different ideas of the marketing mix that affects the decision to use the service of Green hotel in 
Chonburi Province Overall is no different. 
Keywords: Factors Affecting the Selection, Green Hotel  
 

1. บทน า 
สถานการณ์ของธุรกิจโรงแรมในปี 2562 พบว่าภาวะธุรกิจโรงแรมผันแปรโดยตรงตามการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยและ

ต่างชาติ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2562 อยู่ที่ 26.50 ล้านคน ขยายตัว 2.61% คิดเป็น
รายได้ราว 1.29 ล้านล้านบาท หรือขยายตัว 3.04% แต่ถ้าดูเฉพาะเดือนสิงหาคม จ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเติบโตได้เมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมาจากการขยายตัวต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ขยายตัวสูงถึง 15.62% 
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ยังมีการสนับสนุนจากการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสวงหากลุ่ม
นักท่องเที่ยวคุณภาพจากประเทศใหม่ๆ ท าให้อัตราเข้าพัก และรายได้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการท่องเที่ยวและหลังจากไทยมี
การพัฒนาสนามบินนานาชาติขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวต่างจังหวัด ท าให้การลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมมีมากขึ้น 
อาทิ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ กระบี่ เกาะสมุย (จ.สุราษฎร์ธาน)ี ทั้งนี้จากทิศทางของอุปสงค์ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวดี ส่งผลให้จ านวนห้องพักทั่ว
ประเทศเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว ซึ่งมีทั้งโรงแรมของนายทุนคนไทยและโรงแรมในเครือต่างชาติ (http://www.krungsri.com/bank/getmedia. 
สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562) 

ปัจจุบันโรงแรมภายในจังหวัดชลบุรีมีการขยายตัวท่ีเพิ่มมากขึ้นและเติบโตขึ้นเนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มี
กิจกรรมการพักผ่อนความบันเทิงหลากหลายที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวันตลอดทั้งปี มีการเดินทางที่สะดวก ประหยัด
ค่าใช้จ่าย คุ้มค่ากับการเดินทาง ยังสามารถสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพออกมาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากกลุ่ม
คนไทยที่รักการเดินทาง ความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และให้ความส าคัญในการกระตุ้นการ

http://www.krungsri.com/bank/getmedia.%20สืบค้น
http://www.krungsri.com/bank/getmedia.%20สืบค้น
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ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ส าคัญ และกระตุ้นเม็ดเงินด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ จากนโยบายของรัฐบาลกระตุ้น
เศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ สร้างความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนด้วยการพัฒนาพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา ให้เป็นสนามบินเชิง พาณิชย์แห่งที่ 3 นโยบาย
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งที่ส าคัญ ได้แก่ การศึกษาระบบราง (รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก แอร์พอร์ตเรลลิงก์ ส่วน
ปัจจุบันและส่วนต่อขยาย และรถไฟฟ้าสายสีแดง) เพื่อเช่ือมโยง 3 สนามบิน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา และมีการพัฒนา ท่าเรือน้ า
ลึกหลัก 3 แห่ง ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ทั้งยังมีการพัฒนาโครงข่ายรถไฟ
เช่ือมโยง 3 ท่าเรือ และพัฒนาระบบการจัดการขนส่งแบบบูรณาการทั้งรถไฟและท่าเรือแบบไร้รอยต่อ ซึ่งเป็นโครงการหลักของ ECC ที่
ต้องการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์การท างานเศรษฐกิจระดับโลก (http://komchadluek.net/newa/economic/364113. สืบค้น
วันที่ 14 ธันวาคม 2562)  

ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่8.85แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ส่วนไตร
มาสที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่กรีนซีซั่นหรือช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ททท. ได้ออกมาตรการและกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โดย
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน โรงแรม และชุมชน จัดกิจกรรมการส่งเสริมการขายสินค้าทางการท่องเที่ยว ทั้งการจัดโปรโมชั่น
ร่วมกับบริษัทน าเที่ยวออนไลน์ และกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่พัก ด้วยการมอบส่วนลดที่พักในเมืองรอง 24 จังหวัด และส่วนลดบัตรโดยสาร
เครื่องบิน ซึ่ง ททท.จัดเตรียม Voucher ธุรกิจบริการด้านโรงแรมที่สามารถเข้าพักได้ในวันสุดสัปดาห์ และวันหยุดยาว โดยแต่ละ Voucher 
ที่ขายจะมีระบุวันที่เข้าพักเป็นวัน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดยาว ในช่วง 2 อาทิตย์สุดท้ายของเดือนธันวาคม 2562 นี้ ขอให้ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้องของวันที่เข้าพักในแต่ละ Voucher ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะเมื่อซื้อของขวัญแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/
โอน/คืน/ขายต่อ/ทอนเป็นเงินสดและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณีเพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านการบริการในช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว 
(http://khaosod.co.th/pr-news/news. สืบค้นข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562) 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี กรณีศึกษาโรงแรมกับการท่องเที่ยว ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาจะท า
ให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี สามารถน าผลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงแรมกับการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในอนาคตรวมถึงสามารถ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจใน
ระยะยาวได้ผู้บริหารการตลาดของธุรกิจโรแรมสีเขียวที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายรวมถึงสร้างความ
ต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นกลุ่มผู้มุ่งหวังได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดการใช้บริการในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ผู้บริหารโรงแรมสีเขียวในพื้นที่
อื่นสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ใน การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการที่ท าให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบธุรกิจระยะยาวรวมถึง
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อโอกาสทางธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้นต่อไป  
1.1 วัตถุประสงค์ของหัวข้อวิจัย 
 1.1.1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวท่ีของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี 
 1.1.2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี 
1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

      การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตเนื้อหาการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก ่
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการขาย 5. ด้านบุคคล 6. ด้านกระบวนการ 7. ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้ โรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี
มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิจยั  
 1.2.2 ขอบเขตด้านประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีคือกลุ่มประชาชนและนักท่องเที่ยวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
 1.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดเรื่องเรื่อง การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรีโดยศึกษาข้อมูลของ
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา รวมทั้งแนวความคิดของพุทธินันท์ ปัญญาพุฒินันท์ (2560) ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกที่พักในเขาหลัก จังหวัดพังงา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และพัฒนากรอบความคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

http://komchadluek.net/newa/economic/364113
http://khaosod.co.th/pr-news/news.สืบค้น
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ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4 สมติฐานในการวิจัย 
 ผู้ใช้บริการที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่แตกต่างกัน  
1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโรงแรมสีเขียว 

  การเกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นปรากฏการณ์เรือนกระจก การละลายของน้ าแข็งขั้วโลก การสูญ
พันธุ์ของสัตว์บางชนิด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่มนุษย์หันมาสนใจที่จะใส่ใจที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จากผลกระทบโดยตรงที่
มนุษย์ได้รับจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงมนุษย์จึงไม่คิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไป ในฐานะผู้บริโภค 
พวกเขาจึงหันมาดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีความภูมิใจและเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้แนวความคิดทางด้านการบริโภคของมนุษย์เปลี่ยนไปเป็นกระแส (Trend) ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น จึง
ส่งผลไปถึงพฤติกรรมการบริโภคที่ “อยาก” เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้โลกเป็นที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่มากขึ้น  

  จากพฤติกรรมการบริโภคที่อยากช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น จึงเกิดเป็น “อุปสงค์” (Demand)  ในตลาดขึ้น 
เช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ การประหยัดในการใช้พลังงาน การแยกขยะหรือ แนวคิด 3R: Reduce Reuse Recycle ด้วยอุปสงค์ของ
ผู้บริโภคในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนแพร่หลายและเพิ่มมากขึ้น ความต้องการที่อยากจะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมจึงแพร่หลายไปใน
อุตสาหกรรมทุกภาคส่วน ดังนั้นการตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ จึงต้องด าเนินการเพื่อเอื้ออ านวยให้ผู้บริโภครู้สึกว่าได้มีโอกาส
ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อม 

  1. ความหมายของโรงแรม / โรงแรมสีเขียว 
      โรงแรมเป็นค าภาษาไทย แปลมาจากภาษาอังกฤษว่า Hotel แต่รากศัพทที่แท้จริงแลว Hotel เป็นค าที่มาจากภาษา

ฝรั่งเศส หมายถึง คฤหาสนของเศรษฐีคฤหาสนที่มีลักษณะเหมือนบ้านหลังใหญ่มีห้องนอนจ านวนมาก รวมถึงห้องรับแขก หองอาหาร หอง
นั่งเล่นใหญ่โตรวมทั้ง สิ่งอ านวยความสะดวก ต่อมาคฤหาสนหลังนี้ ได้เปิดให้คนเข้าพัก จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโรงแรม สวนหนึ่งโดย
ความหมายของโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 3 กล่าวว่าโรงแรม หมายถึง “บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
รับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่จะหาที่อยู่หรือที่พักช่ัวคราว” (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2478 มาตรา 3) จะประกอบด้วย การ
จัดบริการอาหาร และเครื่องดื่มแกผู้เขาพักตามความต้องการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 มาตรา 3 

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ Green Hotel คือรูปแบบหนึ่งที่ส่งเสริมศักยภาพโรงแรมให้มีการใช้ทรัพยากรพลังงาน
อย่างงคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ปรับปรุง
โครงสร้างทางสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญเพื่อลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ นิยามพื้นฐานของโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นที่
พักที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการใช้ชีวิตสีเขียว เพื่อพัฒนานโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งเน้นในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ (บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จ ากัด  มหาชน) 

  2. ธุรกิจโรงแรมสีเขียวในประเทศไทย 
     อุตสาหกรรมการบริการเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวนับเป็น

อุตสาหกรรมการบริการที่ส าคัญ เฉพาะธุรกิจโรงแรมสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมาก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2557 - 2558 
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 28.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ก่อให้เกิดรายได้ในธุรกิจโรงแรม
ประมาณ 369,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จากปีก่อนหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558) ข้อมูลจาก PSB Survey on Sustainability 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. สถานภาพการสมรส 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรีใน7 ด้านได้แก่ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางในการจัดจ าหน่าย  
4. ด้านการส่งเสริมการขาย 
5. ด้านบุคคล 
6. ด้านกระบวนการ  
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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in the 2009 Recession ระบุว่า นอกจากปัจจัยในเรื่องราคา คุณภาพ ความสะดวกสบาย และคุณธรรมในการประกอบการแล้ว ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือกระแสสีเขียว (Green) ช่วงหลังวิกฤตเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วง
ก่อนวิกฤตซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 15 ได้กลายเป็นปัจจัยที่สาม (Third Factor) แนวคิด “สีเขียว” หรือแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิด
ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกดังสามารถสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์สีเขี ยวในตลาดมากขึ้น เช่น ผักปลอดสารพิษ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ห้า รถยนต์ไฮบริดจ์ และโรงแรมสีเขียว และถูกน ามาใช้ในกระบวนงานต่างๆ อาทิ Green Design, Green 
Purchasing, Green Logistics, Green Meeting, Green Marketing, Green Services ฯลฯ รวมถึงการน าขยะหรือ ของเสียจาก
กระบวนการบริโภคกลับมาใช้ใหม่ด้วยการแปรรูปหรือแปรสภาพให้กลายเป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตของภาคธุรกิจภายใต้หลักการ 
Greening Waste และคาดการณ์ว่าธุรกิจที่จะเติบโตมากในอนาคต คือ Green Business หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม จากความ
สนใจได้ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคการผลิตและภาค
บริการตื่นตัวที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การวางแผนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริม การท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ควรให้การ
สนับสนุน เพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีให้ความสนใจ และคาดหวังที่จะให้ธุรกิจ ในแหล่งท่องเที่ยวมีบทบาทในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน (Han, Hsu&Lee, 2009:  519 - 528) ด้วยอุปสงค์สีเขียว (Green Demand) นี้ได้ผลักดันให้องค์กรธุรกิจ
ต้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด าเนินงานสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการต่างๆ ที่อิงกับ Green Concept เพิ่มขึ้นโดยองค์กร 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
               ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้คือ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ที่ใช้บริการโรงแรมในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจ านวนไม่แน่นอน ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรกรณีไม่
ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (อภินันท์ 
จันตะนี, 2547) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน แต่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ถูกก าหนดไว้
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บเรียบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลที่ศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก ่
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ เป็นลักษณะค าถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน  

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี ลักษณะค าถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมสีเขียว
ในจังหวัดชลบุรี  ได้แก่ระยะเวลาการเข้าพัก ความถี่ท่ีใช้บริการโรงแรมสีเขียว ลักษณะการเข้าพัก และช่องทางการจองห้องพัก  
 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย 
7 ด้าน 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4. ด้านการส่งเสริมการขาย 5. ด้านบุคคล 6. ด้านกระบวนการ และ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ลักษณะของค าถามเป็นปลายเปิด 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งหลังจากได้สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วจึงได้น าแบบสอบถามไปปรึกษาที่ปรึกษาวิจัยและ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการการใช้ถ้อยค าส านวน ภาษา การจัดล าดับของค าถาม และความสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วน า
ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้สมบูรณ์ โดยค่าความเที่ยงตรงที่ค านวณได้มากกว่า 0.60 ทุกข้อ 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยสถิติที่ใช้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.970 เมื่อแบ่งเป็นรายด้านมี
ค่าความเช่ือมั่นดังต่อไปนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ (0.815) ด้านราคา (0.837) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (0.817) ด้านส่งเสริมการตลาด (0.797) 
ด้านบุคคล (0.830) ด้านกระบวนการ (0.885) ด้านลักษณะทางกายภาพ (0.773) 
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2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 221คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 มีอายุ
ระหว่าง 20-21 ปี จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75  เป็น
นักเรียน/นักศึกษาจ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 มีสถานภาพโสด จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75 และมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 15, 000 บาท จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.75 ตามล าดับ 
3.2 พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี 
 เหตุผลที่เลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้
บริการจากรีวิวจากสื่อออนไลน์จ านวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 75.75 เลือกจากช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของโรงแรม จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.75 และน้อยที่สุดเลือกจากได้ส่วนลดจากโรงแรม จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 
 ระยะเวลาการเข้าพัก พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการเข้าพัก 1 
คืน จ านวน 179 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.75 รองลงมามีระยะเวลาการเข้าพัก 2 คืน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 นอกจากนี้ มี
ระยะเวลาการเข้าพัก 3 คืน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 และน้อยที่สุดมีระยะเวลาการเข้าพัก 3 คืนขึ้นไป จ านวน18 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.50 
  ความถี่ที่ใช้บริการโรงแรมสีเขียว พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ที่
ใช้บริการ น้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับ 2 ครั้ง/ปี จ านวน 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 รองลงมามีความถี่ที่ใช้บริการ 3 ครั้ง/ปี จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และน้อยที่สุด คือ ความถี่ท่ีใช้บริการมากกว่า 3 ครั้ง/ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  
  ลักษณะการเข้าพัก พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลักษณะการเข้าพัก มา
เป็นหมู่คณะ จ านวน 286 คนคิดเป็นร้อยละ 71.50 รองลงมามีลักษณะการเข้าพัก มาคนเดียว จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 
  ช่องทางการจองห้องพัก พบว่า ผู้ใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรีที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่องทางการจอง
ห้องพักผ่านแอพลิเคช่ัน จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมามีช่องทางการจองห้องพักผ่านเว็บไซต์โรงแรม จ านวน114 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.50 นอกจากนี้มีช่องทางการจองห้องพักผ่านโทรศัพท ์จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และน้อยที่สุด คือมีช่องทางการ
จองห้องพักผ่านเอเจนซี่ จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
3.3 ความคิดเห็นด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวดัชลบุรี 
 ความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี
โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (  = 4.308, S.D. = 0.312) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
สามารถเรียงล าดับตามคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการ (  = 4.392, S.D. = 0.480) รองลงมาด้านราคา (  = 
4.367, S.D. = 0.455) ด้านบุคคล (  = 4.329, S.D. = 0.459) และด้านการส่งเสริมการตลาด (  = 4.198, S.D. = 557) ตามล าดับ 
3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรม               
สีเขียวของในจังหวัดชลบุรี  
 คณะผู้วิจัยสามารถน าเสนอผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขยีวของในจังหวัดชลบุรี ตามตัวแปรต้นในภาพรวมได้ดังตารางที่ 1- 2  
 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมสีเขียวของในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

T Sig T Sig T Sig 
1. ด้านผลิตภัณฑ ์ -0.357 0.721 2.988  0.031* 0.486 0.615 
2. ด้านราคา -2.348  0.019* 1.194 0.312 2.233 0.109 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.443 0.658 1.273 0.283 2.444 0.088 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด -0.592 0.554 0.931 0.426 1.858 0.157 
5. ด้านบุคคล -1.544 0.123 1.673 0.172 1.981 0.139 
6. ด้านกระบวนการ -1.122 0.263 2.228 0.084 0.213 0.808 
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7. ด้านลักษณะทางกายภาพ -0.540 0.590 0.395 0.757 0.271 0.763 
รวม -1.518 0.130 0.478 0.697 1.501 0.224 

 
ตารางที่ 1 (ต่อ)  

ส่วนประสมทางการตลาด 
อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

T Sig T Sig T Sig 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.201 0.938 2.810 0.061 0.099 0.983 
2. ด้านราคา 0.841 0.499 1.808 0.165 0.340 0.851 
3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 2.335 0.055 5.084  0.007* 1.812 0.126 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 0.843 0.498 1.454 0.235 0.212 0.932 
5. ด้านบุคคล 0.885 0.473 1.399 0.248 2.532  0.040* 
6. ด้านกระบวนการ 1.048 0.382 1.151 0.317 0.855 0.491 
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.235 1.396 1.195 0.304 0.370 0.830 

รวม 0.965 0.427 0.452 0.637 0.841 0.500 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการ สมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

4. สรุป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรี ซึ่งพบว่าปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาดตามความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย                 
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) ด้านบุคคล 6) ด้านกระบวนการ 7) ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้
ว่า เนื่องจากปัจจุบันผู้ใช้บริการไม่อาจเพิกเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ อีกทั้งโรงแรมสีเขียวได้รับความนิยมจากความต้องการของผู้ใช้บริการที่
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนโรงแรมสีเขียวที่ด าเนินการด้วยนโยบายที่มีการจัดการทรัพยากรอย่างช านาญทั้ง 7 ด้าน โดยเมื่อผู้ใช้บริการ
มีความต้องการที่จะใช้บริการโรงแรมสีเขียวเป็นพื้นฐาน และโรงแรมได้ด าเนินการตามแนวทางมาตรฐานใช้สีเขียวจึงมีผลท าให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ประกอบกับในปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาส าคัญที่ทุกภาค
ส่วนได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้สภาพแวดล้อมยังคงอยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาในการ
สนับสนุนผลที่ได้จากการศึกษาว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับ ก่อพงศ์ บุญยการ (2550) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรม ด้านช่องทาง
การศึกษาในเรื่องปัจจัยที่มีส่วนในการต่อการตัดสินใจในระดับมาก คือ ราคา ความสะอาด ปลอดภัย สถานท่ีจอดรถ ต่อมาในด้านบุคคล
ผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากในด้านระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านกระบวนการผู้ใช้บริการให้ความส าคัญมากคือด้านระบบการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม เช่น ระบบจัดการน้ าเสีย การควบคุมมลพิษทางเสียง และ ด้านลักษณะทางกายภาพผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญมากในด้านบรรยากาศภายในโรงแรมที่พบเห็น 

จากการเปรียบเทียบความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของ
ผู้ใช้บริการในจังหวัดชลบุรีพบว่า 

ผู้ใช้บริการมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็นด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวของในจังหวัดชลบุรี โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ปัจจัยที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของบุคคลไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียว แต่เหตุผลที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้โรงแรมสีเขียวเพราะ
เป็นความต้องการที่เกิดจากความต้องการร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเหตุผลหลักในการเลือกใช้บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ส าคัญในโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์อันเนื่องมาจากความต้องการพื้นฐาน และ
ต้องการความสะดวกสบายในด้านต่างๆ ยิ่งประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น จึงท าให้มีการท าลายทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ใช้บริการจึง
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้น และการประหยัดพลังงานเป็นหน้าที่ของทุกคน ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาสอดคล้องกับตรีทิพ                
บุญแย้ม (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริโภคสีเขียวผลวิจัยพบว่า การบริโภคสีเขียว เป็นการบริโภคที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่มีความ
ตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรของโลกนี้อย่างอนุรักษ์ แนวโน้มทางการตลาดนี้เป็นที่ตระหนักมากขึ้นของผู้บริโภค
ทั่วโลก การใช้กลยุทธ์สีเขียวของผู้ประกอบการชาวไทยจะท าให้การเข้าถึงตลาดโลกนั้นเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นบทความนี้ได้น าเสนอรูปแบบการ
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บริโภคสีเขียว ผ่านผลงานวิจัยที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศ โดยการแสดงให้เห็นถึงการแบ่งส่วนตลาดที่ใช้เกณฑ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
รูปแบบการบริโภคสินค้า ที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นในการท าตลาด
ส าหรับผู้บริโภคสีเขียว 

 

5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยที่ได้ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ดร.สมพงษ์ อัศวริยปัติ ซึ่งได้ให้
ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทุก ท่านที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
งานวิจัยนี้ และสุดท้ายขอขอบคุณทุกก าลังใจและทุกความช่วยเหลือ จากทั้งครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสายการบิน หรือผู้ที่สนใจน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดหรือ
อ้างอิงในการศึกษาต่อไปในอนาคต หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย  
 

6. เอกสารอ้างอิง  
ก่อพงศ์ บุญยการ. (2550). พฤติกรรมและปัจจัยในการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวในการเลือกใช้บริการที่พักในอ าเภอ ปราณบุรี 

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ.์ การค้นคว้าแบบอิสระ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่ 
ข่าวสด. (2562). ททท.เตรียมรับขวัยบิ๊กเซอรืไพรส์ ให้เที่ยวท่ัวไปในราคาร้อยเดียว. http://khaosod.co.th/pr-news/news. 

(สืบค้นข้อมูลวันที1่4ธันวาคม2562) 
คมชัดลึก. (2562). อบจ.ชลบุรี ผนึก 26 ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวต่างชาติ. 

http://komchadluek.net/newa/economic/364113. ( สืบค้นวันท่ี 14 ธันวาคม 2562) 
ตรีทิพ บุญแย้ม. (2556). รูปแบบการบริโภคสีเขียว. www.bu.ac.th.knoeledgecenter/excutive_journal/oct_dec-10.pdf. 

(สืบค้นวันท่ี 3 มีนาคม 2563) 
ธนาคารกรุงศร.ี (2562). ธุรกิจโรงแรม. http://www.krungsri.com/bank/getmedia. (สืบค้นข้อมลูเมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2562) 
พุทธินันท์ ปัญญาพุฒินันท์. (2560). ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอทิธิพลต่อการเลือกที่พักในเขาหลกั จังหวัดพังงา ของ

นักท่องเท่ียวชาวไทย. http://dspace.bu.ac.th/browse/. (สืบคน้ข้อมูลวันที่ 24 ธันวาคม 2562). 
แมนดาริน. (2561). Green Hotel. http://.greenetworkthailand.com/mandarin-green-hotel/. (สืบค้นข้อมลูวันท่ี 14 

ธันวาคม 2562)  
ธนาคารกสิกรไทย. (2560). โครงการ K - Green Hotel Loan. http://greenoceansociety.com/โครงการการ-k-green-hotel-

loan-สินเช่ือเพื่อธุรกิจโรงแรมสีเขยีวกสิกรไทย.html. (สืบค้นข้อมูลวันท่ี 14 ธันวาคม 2562) 
รณภพ  เวียงสิมมา. (2550). กฎหมายโรงแรม. http://pokkrongnakhon./datacenter/doc_downloas/kohdailhotel.pdf. 

 (สืบค้นข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562) 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเท่ียวสีเขียว. http://most.go.th/ewt_dl_link.php. . 

 (สืบค้นข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2562) 
อภินันท์ จันตะน.ี (2547). สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ ส าหรับนักศึกษา MBA และ Ph,D. พระนครศรีอยุธยา : ฝ่ายบณัฑิตศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. 
Han, Hsu & Lee, (2009). Green Business. Tourism management. 519 – 528 
PSB Survey on Sustainability. (2552). กระแสกรีนคอนเซปกับซีเอสอาร์. http://csrcom.com/articles/view/52. (สืบค้น

ข้อมูลวันท่ี 24 ธันวาคม 2562). 
 

http://www.bu.ac.th.knoeledgecenter/excutive_journal/oct_dec-10.pdf
http://www.krungsri.com/bank/getmedia
http://csrcom.com/articles/view/52.%20(24
http://csrcom.com/articles/view/52.%20(24


Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 182 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อ

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินนานาชาติ  อู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการค านวณกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 
เท่ากับจ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ใช้ค่า t-test และ One-way ANOVA  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีความ
คิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพ การให้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภาระยอง-พัทยา อยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การรับรู้คุณภาพการใช้บริการ ผู้โดยสารชาวไทย สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา 
 

Abstract 
This research The purpose is to study and compare the perceived quality of service of passengers in 

Thailand. At the U-Tapao International Airport Rayong - Pattaya. The samples used in the study was a passenger on 
the Service Intl. Rayong Utapao, Thailand - Pattaya The number of samples Derived from the calculation of the 
sample do not know the exact population by. The samples used were 400 used in the study was a questionnaire with 
a 5-level statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation test using t-test and One-way. 
ANOVA results showed that Users whose opinions on the perceived quality. The service of passengers in Thailand. 
Toward International Airport Rayong Utapao, Thailand - Pattaya The high level 
Keywords: Service Quality Perception, Thai passenger, U-Tapao International Airport Rayong - Pattaya. 
 

1. บทน า 
อุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่มากเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการ

ขนส่งทางอากาศ อุตสาหกรรมการบิน หรือการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งประเภทหนึ่งที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอากาศด้วยเครื่องบิน
ซึ่งมีความเร็วสูงสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น เป็นการคมนาคมที่เช่ือมโยงและครอบคลุมทุกประเทศในโลกไว้
ด้วยกัน ด้วยอุตสาหกรรมการบินมีธุรกิจการบิน หรือสายการบิน (Airline) เป็นส่วนประกอบธุรกิจการบินแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
ประเภทที่หนึ่งธุรกิจสายการบิน (Airline Business) หมายถึงผู้ที่ประกอบธุรกิจรับ-ส่งผู้โดยสารและประเภทที่สองการขนส่งสินค้าวัสดุภัณฑ์
ทางอากาศ (Air Freight Business) หมายถึงผู้ทีป่ระกอบธุรกิจบริการขนส่งสินค้า (Cargo Service) (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548: 3) 

จากการประเมินของอีไอซีพบว่า ตลาดธุรกิจการบินสัญชาติไทยในปี 2019 มีมูลค่าประมาณ 3.2 แสนล้านบาท โดยมีอัตราเติบโต
ชะลอตัวเล็กน้อยมาอยู่ราว 4% YOY จาก 4.3% YOY ในปี 2018 จากปัจจัยปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสารที่คาดว่า มีการเติบโตลดลงเล็กน้อย
เป็นราว 5.9% YOY จาก 6.1%YOY ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจการบินโลกที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air 
Transport Association: IATA) ประเมินว่า รายได้และปริมาณการขนส่งด้านผู้โดยสาร (Revenue Passenger-Kilometer: RPK) ของธุรกิจการ
บินโลกจะชะลอตัวลง เป็น 7.7%YOY และ 6%YOY ตามล าดับ การเติบโตในธุรกิจการบินของไทยโดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการขยายตัวของ
ตลาดเส้นทางบินระหว่างประเทศมากกว่าเส้นทางบินในประเทศ (https://marketeeronline.co/archives/99018., 2563) เป็นผลจากด้านอุป
สงค์การเดินทางที่ชะลอตัวลงของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ไทยและชาวไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศ ขณะที่อุปทานการให้บริการ



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13                วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

 183 

การบินของสายการบินขยายตัวจากการเพิ่มเที่ยวบินภายหลังการปลดธงแดงจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil 
Aviation Organization:  ICAO) 

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกใน จ.ระยอง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จะช่วยขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินในไทยและลดความแออัด
ในการใช้สนามบินในกรุงเทพมหานคร โดยสนามบินอู่ตะเภาจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน และคาดการณ์ว่าการเติบโตของอัตรา
ผู้โดยสารในระยะเวลา 30 ปี จะอยู่ที่ 9.2%CAGR โครงการนี ้จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของไทยด้วยการช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สายการ
บินจากการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางบินใหม่และจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ครัวการบิน การบริการภาคพื้นดิน การซ่อมบ ารุง 
เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนอากาศยานทั้ง OEM และ REM ในไทยตามความต้องการใช้
ช้ินส่วนอากาศยานทั้งในประเทศและโลกที่เพิ่มขึ้น และช่วยเพิ่มบทบาทภาคการขนส่งสินค้าทางอากาศของไทย ที่ยังมีสัดส่วนปริมาณการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศในเส้นทางระหว่างประเทศน้อยกว่า 1% ของปริมาณการขนส่งระหว่างประเทศในทุกรูปแบบการขนส่ง ด้วยการดึงดูด
การลงทุนที่ใช้บริการการขนส่งทางอากาศเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยา และธุรกิจ e-commerce เป็นต้น ดังที่
เคยน าไปใช้กับเมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น Amsterdam Schiphol Airport City ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Zhengzhou Airport Economy 
Zone ประเทศจีน เป็นต้น อย่างไรก็ดีความส าเร็จของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก นอกจากต้องมีการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเป็นปัจจัยหลักแล้ว ยังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างสนามบิน พาณิชย์หลักทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ สนามบินอู่
ตะเภา, สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งในด้านทิศทางการบริหาร การจัดสรรเที่ยวบินและการเช่ือมต่อของผู้โดยสารทั้ง
ระหว่างสนามบินและกับพื้นที่อ่ืนๆ 

อีกทั้งต้องเร่งพัฒนาศูนย์อบรมส าหรับบุคลากรทางการบินและศูนย์ทดสอบส าหรับช้ินส่วนเครื่องบินให้สามารถออกใบอนุญาต
จากองค์กรระดับโลกอย่าง EASA หรือ FAA ได้ และยกระดับเมืองการบินภาคตะวันออกให้มีความเป็นเมือง (Urbanization) มากยิ่งขึ้นเพื่อ
รองรับบุคลากรใหม่ที่รายได้ปานกลาง-สูงที่จะเข้ามาท างาน 

จากการพัฒนาของสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท าให้มาตรฐานการให้บริการของสนามบินล้วนมีความส าคัญเหตุผลส าคัญคือ 
ระยะทางในการให้บริการระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิกับสนามบินอู่ตะเภามีระยะทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ
เพื่อรองรับผู้โดยสารรวมถึงผู้ใช้บริการเป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลให้ผู้โดยสารเลือกใช้และตัดสินใจในสนามบินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจาก
การศึกษาของ วิณารัตน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยและปัจจัยคุณภาพการให้บริการ
ในด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองความต้องการ ด้านการให้ความมั่นใจ ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ และด้านความเป็น
รูปธรรม อยู่ในระดับเห็นด้วยมา ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมส่งผล ต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณภาพการให้บริการของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านการตอบสนองความต้องการและด้านความเป็นรูปธรรม ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิต ที่ระดับ 0.05 ส่วนคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการให้ความมั่นใจ และ
ด้านความเข้าใจและรับรู้ความต้องการ ไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทย   

จากที่มาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้นท าให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาว
ไทยที่มีต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับจะท าให้สนามบินสามารถรับรู้คุณภาพการให้บริการจาก
ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการและสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสนามบินให้มีมาตรฐานตามความต้องการของผู้โดยสารต่อไปในอนาคต 
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1.1. เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
 1.1.2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
1.2 ขอบเขตของการศึกษา 
 1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการใช้บริการของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา 
ครั้งนี้มุ่งเน้นในด้านการให้ค าแนะน า ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริกา ร ด้าน
สภาพแวดล้อมในการใช้บริการ 
 1.2.2 ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา  ในปี 2561 มี
ผู้โดยสารมาใช้บริการจ านวน 1,995,363 คน (https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/83453. ค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2562)   

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/83453
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 1.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
  ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
   
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4 สมติฐานในการวิจัย 
 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่างกันมีการรับรู้คุณภาพการให้บริการของ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง - พัทยาแตกต่างกัน   
1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
 1.5.1. ความหมายของการรับรู้ 

การรับรู้เป็นกระบวนการที่อินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อม โดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้
เริ่มต้นจากการที่ใช้อวัยวะสัมผัสจากสิ่งเร้า และจัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง ท าให้เราทราบว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่
สัมผัสนั้นคืออะไร มีความหมายอย่างไร มีลักษณะอย่างไร (ชูชีพ อ่อนโคกสูง, 2518: 90-91) สุภัทรา เฮงวาณิชย์ (2541: 15) ให้ความหมาย
ของการรับรู้ว่า หมายถึงการสัมผัสที่สามารถสื่อความหมาย เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผัสที่ได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีมี
ความหมายอันเป็นสิ่งรู้จักและเข้าใจกัน ในการแปลหรือตีความหมายของการสัมผัสนั้นจ าเป็นที่จะใช้ประสบการณ์เดิมหรือความจัดเจนแต่
หนหลัง แต่หากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้สิ่งนั้นๆ จะมีก็เพียงแต่ที่สัมผัสกับสิ่งเร้าเท่านั้น กระบวนการของ
การรับรู้จึงหมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวระหว่างความรู้สึกความเข้าใจการคิด การเรียนรู้การตัดสินใจและเป็นการแสดงพฤติกรรม กรรณิการ์ 
สุวรรณโคตร (2528: 464-468) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลใช้เลือกจัดประเภท และแปลความหมายของสิ่งเร้าจาก
สิ่งแวดล้อมที่มากระตุ้นประสาทรับการสัมผัสและพาดพิงข้อมูลที่แปลนี้ไปสู่การกระท าที่มีความหมาย ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลจะ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับอย่างไร ขึ้นอยู่กับผลการท างานของกระบวนการรับรู้นี้ และยังกล่าวอีกว่าการรับรู้ท าให้บุคคลตระหนักถึงตนเอง 
บุคคลอื่น สิ่งของและเหตุการณ์ในสิ่งแวดล้อมในโลกแห่งความเป็นจริงการรับรู้ให้ความหมายหรือความส าคัญต่อบุคคลนั้น และมีอิทธิพล
ต่อการแสดงพฤติกรรมออกแต่ละบุคคล มีการรับรู้ต่อสิ่งเร้าในสถานการณ์เดียวกันได้แตกต่างกันไปตามประสบการณ์กาลเวลาความสนใจ 
ความต้องการ สภาวะอารมณ์เป้าหมาย สถานภาพ บทบาทของตนในครอบครัว โลกของงาน และสันทนาการส่วนบุคคล การรับรู้และการ
แปลความหมายของสิ่งเร้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความตั้งใจ ความสนใจ ความรู้ความจ าประสบการณ์ สภาพอารมณ์ความ
คาดหวังความเช่ือ ทัศนคติสติปัญญาจิตส านึกวุฒิภาวะและสัมพันธภาพกับผู้อื่น ลินซีและทอมสัน (Lindzey and Thomson, 1975: 90 - 
135 อ้างถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ, 2534:33) กล่าวว่าการรับรู้คือกระบวนการทางจิตวิทยาพื้นฐานของบุคคล เพราะถ้า
ปราศจากการรับรู้แล้ว บุคคลไม่มีความจ าความคิด หรือการเรียนรู้การรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ นั้นประกอบด้วยขั้นตอนคือ เมื่อบุคคล
รับพลังจากสิ่งเร้า ซึ่งจะเร้าประสาทสัมผัสแล้วประสาทสัมผัสจะส่งรหัสพลังงานผ่านเส้นประสาท และเส้นประสาทจะสร้างข้อมูลต่อไปยัง
สมอง ซึ่งขั้นสุดท้ายของกระบวนการการจะเป็นการรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้านั้นๆ 
 1.5.2. ข้อมูลสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง - พัทยา  
 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา (อังกฤษ: U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport) หรือ เรียกกันว่า 
สนามบินอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานตั้งอยู่ในพื้น ที่ต าบลพลา อ าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร 
อยู่ เหนือระดับน้ าทะเล 13 เมตร ห่างจากจังหวัดระยองประมาณ 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 190 กิโลเมตร 
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการ และกองการท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
 ประวัติสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินภายใต้การดูแลของกองทัพเรือไทย ริเริ่มโครงการในปี พ.ศ. 2504 สืบเนื่องจากกองทัพเรือ
ต้องการก่อสร้างสนามบินทหารเรือจึงด าเนินการส ารวจพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ณ เวลานั้นกระทรวงกลาโหมได้อนุมัติ
ให้ฝูงบินทหารเรือสังกัดกองเรือยุทธการ โดยใช้สนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองเป็นสนามบินช่ัวคราว 

ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ 
แบบสอบถาม ได้แก่ 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพการสมรส  
5. อาชีพ  
6. รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน 

การรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทย ที่ใช้บริการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา  ได้แก ่
1. ด้านการให้ค าแนะน า  
2. ด้านความปลอดภัย  
3. ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ  
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ  
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ 
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ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดอนุมัติสร้างสนามบินแห่งใหม่ของกองทัพเรือบริเวณหมู่บ้านอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยเป็น
ทางวิ่งลาดยางความยาว 1,200 เมตรเมื่อการก่อสร้างส าเร็จเรียบร้อยในขณะนั้นได้เกิดการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้ 
และประเทศลาวรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นว่าต้องสร้างสนามบินขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพิ่มเติม 
 ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกาได้มีโครงการร่วมกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปรับปรุง
สนามบินอู่ตะเภาในปี พ.ศ. 2508 เพื่อเป็นหน่วย ในการล าเลียงหน่วยรบไปยังจุดยุทธศาสตร์ต่างๆ ภายในประเทศการก่อสร้างแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาประมาณ 1 ปี จอมพลถนอมกิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในเวลานั้นมีค าสั่งมอบท่าอากาศยาน ให้กองทัพเรือใช้ในราชกาล 
ท่าอากาศยานโดยใช้ช่ือว่า "สนามบินอู่ตะเภา" 
 ในปี พ.ศ. 2519 กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ถอนก าลังทหารออกจากประเทศไทยรวมทั้งสนามบินอู่ตะเภาด้วยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
ให้สนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ และเป็นสนามบินส ารองของสนามบินดอนเมือง เห็นว่าควรใช้ประโยชน์จาก
สนามบินอู่ตะเภามากข้ึน จึงพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเป็น สนามบินสากลโดยใช้ช่ือ ว่า "สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา" ภายใต้สังกัดของ
กองทัพเรือโดยให้พัฒนาเป็นสนามบินพาณิชย์ร่วมกับกรมการบินพาณิชย์  
 การบินไทยได้ตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยานล าตัวกว้างแห่งที่สองขึ้นที่สนามบินอู่ตะเภาโดยศูนย์ซ่อมนี้สามารถรองรับเครื่องบิน ตระกูล 
Boeing 737 747 และ 777 และเครื่องบินตระกูล Airbus A380 A300 A330 และ A340 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 มีการเปิดให้ใช้สนามบินอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ในการระบายผู้เดินทางเข้า-ออกประเทศไทย
แทนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองทีถู่กค าสั่งปิดเนื่องจากมีการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 วันท่ี 3 มิถุนายน 2558 ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิง
พาณิชย์ แห่งที่ 3 
 วันที่ 25 มีนาคม 2561 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์เปิดเส้นทางใหม่บินตรงจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พัทยา ถึงสนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่แบบเที่ยวบินประจ า6 เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยให้บริการท าการบินด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-800 (WL) 
 วันที่ 23 มิถุนายน 2561 การบินไทยได้ลงนามสัญญาระหว่างบริษัทการบินไทยและบริษัทแอร์บัสเพื่อจัดตั้งศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ของบริษัทแอร์บัสที่ สนามบินอู่ตะเภา 
 วันท่ี 7 พฤศจิกายน การบินไทยท าการบินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบิน TG8419 มาที่สนามบินอู่ตะเภาเพื่อทดสอบ
ภายหลังซ่อมเครื่องบินทะเบียน HS-TGF 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561สายการบินอูซแอร์เที่ยวบินท่ี ZF7721 ท าการบินไปกลับ จากเมืองมอสโกมายังสนามบินอู่ตะเภาใน
เดือน ธันวาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 เที่ยวบินที่ท าการบินไกลที่สุดได้แก่ สายการบิน TUI Airways เที่ยวบิน TOM456/TOM457 ท า
การบินจากเบอร์ มิงแฮม เที่ยวบิน TOM162/TOM163 ท าการบินจากสนามบินลอนดอนแกตวิก และเที่ยวบิน TOM276/TOM277 ท า
การบินจากเมืองแมนเซสเตอร์ 
 

2. วิธีการศึกษา 
2.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
               ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา ในปี 2561 มีผู้โดยสาร
มาใช้บริการจ านวน 1,995,363 คน  (www.Bangkokbiznews.com สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562)  
 2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการสนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ซึ่งคณะผู้วิจัย
ก าหนดค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 95% และด าเนินการค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณหากลุม่ตวัอยา่งกรณทีราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน (Taro Yamane, 1973) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะ
เป็นด้วยวิธีแบบเจาะจง 
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บเรียบรวมข้อมูล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) จ าแนกตาม 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน อาชีพ ความถี่ในการใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยเฉลี่ย 
วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
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 ส่วนที่ 2 การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ในด้านการ
ให้ค าแนะน า ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ ด้านการตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อสนามบินนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายเปิด  
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ซึ่งหลังจากได้สร้างแบบสอบถามเสร็จแล้วจึงได้น าแบบสอบถามไปปรึกษาที่ปรึกษาวิจัยและ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการการใช้ถ้อยค าส านวน ภาษา การจัดล าดับของค าถาม และความสมบูรณ์ของเนื้อหา แล้วน า
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามเพื่อให้สมบูรณ์ โดยค่าความเที่ยงตรงที่ค านวณได้มากกว่า 0.60 ทุกข้อ 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยสถิติที่ใช้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า 
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยด้านค าแนะน า 0.885 ด้านความปลอดภัย 0.719 ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ 
0.719 ด้านการตอบสนองของผู้โดยสาร 0.719 ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ 0.719 
2.3 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า T-test และการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

3. ผลการศึกษา 
3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.75 ส่วนอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ไม่เกิน 25 ปี จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 ส าหรับสถานภาพการสมรสส่วนใหญ่เป็นโสด จ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 
ส าหรับอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ส าหรับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่น้อยกว่า 15,000 บาท 
จ านวน 154 คน จ านวน คิดเป็นร้อยละ 38.50 ตามล าดับ 
3.2 พฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสารที่มาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
 ความถี่ในการเดินทาง พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนมีความถี่ในการเดินทาง ส่วนใหญ่เดินทาง 1-3 ครั้ง/ปี จ านวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 รองลงมาเดินทาง 4-5 ครั้ง/ปี จ านวน 
72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และเดินทางมากกว่า 5 ครั้ง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พบว่าพบว่า 
ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยาท่ีตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนใหญ่น้อย
กว่า 5,000 บาท/ครั้ง จ านวน 220 คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 5,001-8,000 บาท/ครั้ง จ านวน 129 คิดเป็น
ร้อยละ 32.25 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 8,001-10,000 บาท/ครั้ง จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
10,001-13,000 บาท/ครั้ง มากกว่า 13,001 บาท/ครั้ง จ านวน อย่างละ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ส าหรับวัตถุประสงค์ใน  
 วัตถุประสงค์ในการเดินทาง พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง -พัทยาที่ตอบ
แบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง เพ่ือการท่องเที่ยว/พักผ่อน จ านวน 219 คน ร้อยละ 54.75 รองลงมาเดินทางเพื่อกลับ
ภูมิล าเนา จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ/สัมมนา/ประชุม จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และ
อื่นๆ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00    
3.3 การรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา 
 การรับรู้ผู้ใช้บริการชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยาที่ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณภาพ
ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅   =  3.711) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความปลอดภัย (𝑥̅   =  
3.747) ด้านความมั่นใจในการให้บริการ (𝑥̅   =  3.747) ด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร (𝑥̅   =  3.721) ด้านสภาพแวดล้อมในการให้บริการ 
(𝑥̅   =  3.708) ด้านการใหค้ าแนะน า (𝑥̅   =  3.631) ตามล าดับ 
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3.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – 
พัทยา 
 คณะผู้วิจัยสามารถน าเสนอ3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ
สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง – พัทยา ตามตัวแปรต้นในภาพรวมได้ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
โรงแรมสีเขียวของในจังหวัดชลบุรี จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการสมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนประสมทางการตลาด 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

T Sig T Sig T Sig 
1.ด้านค าแนะ -1.745 0.082 4.998  0.001* 5.571 0.004* 
2. ด้านความปลอดภัย 1.299  0.195 7.723  0.000* 0.593 0.553 
3. ด้านความมั่นใจในการใชบ้ริการ 1.299 0.195 7.723  0.000* 0.593 0.553 
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร -0.160 0.987 1.404 0.232 3.762 0.024* 
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ -1.220 0.223 0.871 0.481 1.308 0.271 
 

ตารางที่ 1 (ต่อ)  

ส่วนประสมทางการตลาด 
อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

T Sig T Sig T Sig 
1.ด้านค าแนะน า 3.908 0.004* 6.382 0.002* 0.868 0.420 
2. ด้านความปลอดภัย 3.477 0.008* 2.796 0.062 8.906 0.000* 
3. ด้านความมั่นใจในการใชบ้ริการ 3.447 0.008* 2.796  0.062 8.906 0.000 
4. ด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร 4.112 0.003* 0.561 0.571 2.407 0.049* 
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ 1.566 0.210 1.566 0.210 4.504  0.001* 
 

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมสีเขียวในจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพการ สมรสและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบิน
นานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เมื่อพิจารณาเป็น รายด้านพบว่า ด้านค าแนะน า ด้านความปลอดภัย ด้านมั่นใจในการใช้บริการ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร และด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ระยอง-พัทยา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค าแนะน า ด้านตอบสนองต่อผู้โดยสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนด้านความปลอดภัย  ด้านมั่นในการใช้บริการ และด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพการสมรสต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค าแนะน า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านความปลอดภัย ด้านมั่นในการใช้
บริการ ด้านตอบสนองต่อผู้โดยสาร ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้บริการที่มีรายได้  
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านค าแนะน า ด้านความปลอดภัย ด้านมั่นในการใช้บริการ ด้านตอบสนองต่อผู้โดยสาร แตกต่างกันอย่าง มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  ส่วนด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้คุณภาพ
ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความปลอดภัย ด้านมั่นใน
การใช้บริการ ด้านตอบสนองต่อผู้โดยสาร ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้าน
ค าแนะน า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
 
 
 
 

 



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 188 

4. สรุป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ซึ่ง

ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ของผู้ใช้บริการชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅  = 3.711) ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจุบันสนามบินมีเทคโนโลยีทีทันสมัยขึ้น ขั้นตอนการใช้บริการภายในสนามบินสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่องทางใน
การเช็คอินและเคาน์เตอร์สายการบินหรือช่องทางอัตโนมัติต่างๆ มีความรวดเร็ว มีการขยายพื้นที่ของสนามบิน เพื่อลดปัญหาความไม่เพียงพอ
ของผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการสนามบิน รวมไปถึงมีการเพิ่มสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้ทันสมัยเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินใน
อนาคต ผลที่ได้รับจากการศึกษา พบว่า การรับรู้คุณภาพการให้บริการของผู้โดยสารชาวไทย ที่มีต่อสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา 
อยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับอริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์ (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอน
เมืองที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้คุณภาพการบริการของนักท่องเที่ยวนานาชาติโดยรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.72, S.D.= 0.87) ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยรวมพบว่า ความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวนานาชาติอยู่ในระดับมาก (𝑥̅  =3.83, S.D.= 0.85) 
 จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 
ระยอง-พัทยา พบว่า 

ผู้โดยสารชาวไทยมีเพศที่ต่างกันมีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  เนื่องจาก สาเหตุส าคัญมาจากความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นเพศหญิงและเพศชาย 
ต้องการการรับรู้ในบริการที่เหมือนกัน และในปัจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีความเท่าเทียมกัน อาจเป็นเพราะสนามบินมีองค์ประกอบของ
สิ่งอ านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ที่ให้บริการกับผู้โดยสารชาวไทยทุกบุคคลโดยไม่แบ่งเพศ ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มี
ความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรายด้าน ด้านค าแนะน า ด้านความปลอดภัย และด้าน
มั่นใจในการใช้บริการ มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินที่แตกต่างกัน ส่วนด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสารและด้าน
สภาพแวดล้อมในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน เนื่องจากอายุที่มากขึ้นก็ต้องการค าแนะน าจากพนักงานที่มากขึ้นด้วยอาจเป็นเพราะยังไม่มี
ความทนัสมัยในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ผู้โดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่ใช้
บริการสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรายด้าน ด้านค าแนะน าและด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร มีความแตกต่างของการรับรู้
คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินที่แตกต่างกัน ส่วนด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นใจในการใช้บริการและด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการ
ไม่แตกต่างกันซึ่ง เนื่องจากมีระดับการศึกษาและระดับความรู้ที่มากขึ้นย่อมต้องการความปลอดภัยและความมั่นใจในการใช้บริการที่มากยิ่ง 
ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอาชีพที่ต่างกัน มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพท่ีใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยรายด้าน ด้าน
ค าแนะน า ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ และด้านการตอบสนองต่อผู้โดยสาร มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่
ใช้บริการสนามบินท่ีแตกต่างกัน ด้านสภาพแวดล้อมในการใช้บริการไม่แตกต่างกัน เนื่องจากทุกอาชีพต้องการสภาพแวดล้อมในการใช้
บริการที่เหมือนกันเช่น ลักษณะอาคารผู้โดยสารมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือบริเวณรอบๆมีพื้นที่ ที่ร่มรื่นเพียงพอต่อความต้องการ ผู้โดยสาร
ชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนที่ต่างกัน มีความแตกต่างของการรับรู้คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา โดยราย
ด้าน ด้านความปลอดภัย ด้านความมั่นใจในการใช้บริการ ด้านการตอบสนอง ต่อผู้โดยสารและด้านสภาพแวดล้อม  มีความแตกต่างของการ
รับรู้คุณภาพที่ใช้บริการสนามบินที่แตกต่างกัน ด้านค าแนะน าไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้โดยสารชาวไทยที่มีรายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในระดับสูง
ย่อมต้องการได้รับความปลอดภัย และด้านค าแนะน าที่ดีกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยระดับอื่น 
 

5. กิตติกรรมประกาศ  
งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ อาจารย์ที่ปรึกษา

งานวิจัยที่ได้ให้ค าปรึกษาและข้อแนะน าต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การศึกษาวิจัย นอกจากนี้ ดร.สมพงษ์  อัศวริยปัติ ซึ่งได้ให้
ข้อแนะน าและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกทุก ท่านที่ได้ให้ความรู้ต่างๆ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยฉบับนี้ รวมทั้ง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
งานวิจัยนี้ และสุดท้ายขอขอบคุณทุกก าลังใจและทุกความช่วยเหลือจากทั้งครอบครัว และเพื่อนๆ ที่ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสายการบิน หรือผู้ที่สนใจน าข้อมูลไปใช้ต่อยอดหรือ
อ้างอิงในการศึกษาต่อไปในอนาคต หากงานวิจัยนี้มีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย  

 
 
 



รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 13                วันที่ 6-8 กันยายน 2563 

 189 

6. เอกสารอ้างอิง  
กรรณิการ์ สุวรรณโคตร. (2528). “บทบาทพยาบาลด้านการปรับสภาพการรับรู้ต่อภาวะเครียดในเอกสารการสอนชุดวิชามโนมติ

และกระบวนการพยาบาล หน่วยท่ี 1-7. พิมพ์ครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์น ากังพิมพ์. 
กรุงเทพธุรกิจ. (2562). นกแอร์หวนปักธงอู่ตะเภา. (ออนไลน์). สืบค้นจาก 

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/834531. (สืบค้นข้อมูลเมื่อวันท่ี 17 ธันวาคม 2562). 
ชูชีพ อ่อนโคกสูง. (2518). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร: โครงการผลิตต ารามหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒบางเขน. 
บุญเลศิ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การขนส่งผู้โดยสารเพ่ือการท่องเท่ียว. กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดไีซน ์
ประภาเพ็ญ สุวรรณ และสวิง สุวรรณ. (2534). พฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ และสุขศกึษา. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์

เจ้าพระยาการพิมพ.์ หน้า 33.  
ปุญญภพ ตันติปิฎก. (2562). อนาคตธุรกิจการบิน: ผันผวน-ชะลอตัวและเต็มไปด้วยการแข่งขัน. (ออนไลน ์). 

https://marketeeronline.co/archives/99018. (สืบค้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563). 
วิณารตัน์ ภูวพัฒน์ชัยกิจ. (2559). คุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาว

ไทย.  การค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
สุภัทรา เฮงวาณิชย์. (2541). การรับรู้ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในช่วง พ.ศ. 2540-2541 และพฤติกรรมการประหยัดของบิดา 

มารดาและบุตรวัยรุ่น. ปริญญานพินธ์มหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒประสานมติร. 
อริยาภรณ์ ตั้งศรีธนาวงศ์. (2558). การรับรู้คุณภาพการบริการท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองท่ีมผีลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเท่ียวนานาชาติ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา. 
 

http://library.nmc.ac.th/library/disp.php?code=0005049&book=book&lang=thai&olp1=&sf1=author&sw1=003602&rpp=20&cta=cat&sort1=&sort2=&ms1=&ms2=&topg=&searchtype=&gmd=&fyear=&tyear=%BB%D5&sfd=&fyear=&sm=&savem=&dty=%BB%A1%B5%D4&dty1=&jfm=&sod=
https://marketeeronline.co/archives/99018


Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 190 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น 
ผู้ใช้บริการชาวไทยโรงแรมในพื้นท่ีภาคตะวันออก จ านวน 400 ตัวอย่าง เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ส าหรับ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test และ One Way ANOVA 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ใช้บริการชาวไทยมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ ได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ผลทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีเพศและ
วันท่ีเลือกใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
โรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีอายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการต่อปี จุดประสงค์การใช้บริการ วันที่เลือกใช้บริการช่อง
ทางการรับรู้และ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าส าคัญ : กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
  

Abstract 
The objective of this research is to study and compare the opinions of service users about social and 

environmental responsibility strategy. To create a competitive advantage for hotels in the Eastern region. In which the 
samples used in the study are Thai hotel users in the Eastern region of 400 samples. Tools for data collection include 
questionnaires the statistics used for data analysis are percentage, average, standard deviation. Hypothesis testing using 
t-test and One Way ANOVA. The results showed that: 1) Thai service users have opinions on social and environmental 
responsibility strategies to create the competitive advantage of hotels in the Eastern region. Overall is at a high level. 
2) The hypothesis test found that Thai service users with different gender and date of selection have different opinions 
about social and environmental responsibility in order to create a competitive advantage for hotels in the Eastern 
region. The overall output and each aspect were not statistically significant difference. For Thai service users who are 
aged Marital status Level of education, occupation, average income received per month Frequency of service per year 
Purpose of use of the service Date chosen to use the service, awareness channels, and The cost of using the service is 
different. Have opinions about social and environmental responsibility to Creating a competitive advantage for hotels 
in the eastern region as a whole and in different areas with statistical significance at the level of 0.05 
Keywords: Social and Environmental Responsibility, Strategy Creating competitive advantage 
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1. บทน า 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยแนวโน้ม

การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่เพียงแต่ส่งผลให้การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นท้ังในแง่ของจ านวน
ธุรกิจโรงแรมและปริมาณของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศชุมชนและทั้งสังคมโดยรอบเพิ่มมากขึ้น
ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการด าเนินธุรกิจโรงแรมโดยทั่วไปย่อมมีการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายรวมทั้งมีการสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็น
จ านวนมาก (สุธิรา ลิ้มรสเจริญ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์, 2561 อ้างอิงจาก Noonin, Jadesadalug, and Sansook, 2017) ดังนั้นการที่
ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการและมีความเกี่ยวข้องกับสังคมในวงกว้างจะประสบความส าเร็จได้นั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินธุรกิจ โดย
ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมด้วย ทั้งนี้โดยการน าเอาการด าเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมา
เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณะในเชิงบวกขององค์กร ทั้งยังมีผลต่อความอยู่รอดและผลการด าเนินงาน
ขององค์กร (อัางอิงจาก สุธิรา ลิ้มรสเจริญ และ มัทนชัย สุทธิพันธุ์, 2561; Wuncharoen, 2013) และ อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจภาคบริการ ให้มีระดับการบริการที่มีค่าสูง (High Value Services) และกลุ่มอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว (Tourism Industry) ที่เป็น
การผลิต สินค้าด้านการบริการที่ก่อให้เกิดรายได้มหาศาล จึงเป็นรายได้หลักเข้าสู่ประเทศไทยท าให้ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ฉะนั้นเพื่อให้
องค์กรธุรกิจ โรงแรมมีความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนตาม นโยบายThailand 4.0 โดยการสร้างความ เข้มแข็งจากภายใน (Strength from 
Within) นั้นก็คือการน าหลักความรับผิดชอบต่อสังคมมา ปรับใช้ต่อองค์กรธุรกิจโรงแรมในยุค 4.0 (หทัยชนก รัตนถาวรกิติ  ฐานิดา สิทธิ
เสือและคเชนทร์ วัฒนะโกศล (2562) 

สภาพการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของการท่องเที่ยวของโลกมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 10 ของ GDP โลก (World Travel & Tourism Council, 2017) ในกรณีของไทยปี 2559 การท่องเที่ยวสร้าง มูลค่ากว่า 17% ของ 
GDP หรือกว่า 2.5 ล้านล้านบาท โดยธุรกิจท่องเที่ยว เช่ือมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าที่กระจายตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งนอกจากธุรกิจโรงแรม 
และสถานที่พักแล้วยังเช่ือมโยงไปสู่ธุรกิจอาหาร/เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ก่อให้เกิดการจ้างงานถึง 4-5 ล้านคนทั่วประเทศ (ที่มา: 
กระทรวงท่องเที่ยวและ กีฬา,2560) ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยว ต่างชาติ ส่วนหนึ่งเป็นผล
จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจของ นักท่องเที่ยวติดอันดับโลกกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางทะเลภาคใต้ ภาคตะวันออก หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพ้ืนที่ ภาคเหนือ เป็นต้น รวมถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้านราคาห้องพัก ท าให้การท่องเที่ยวไทยมีความคุ้มค่าเงิน (Value for money) เมื่อเทียบกับ ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ 
ดัชนีขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน การท่องเที่ยว (Travel & Tourism Competitiveness Index) ล่าสุดปี2560 ของ World 
Economic Forum ไทยอยู่ในอันดับที่ 34 จากการจัดอันดับ 136 ประเทศ ทั่วโลก และอยู่ในอันดับ 3 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยปัจจัยด้านราคาห้องพัก ทรัพยากรธรรมชาติ และ โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งที่เสริม
ให้การท่องเที่ยวไทยมี ความสามารถทางการแข่งขัน  อัตราเข้าพักและรายได้ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการท่องเที่ยวท่ีมี
แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจีนมีสัดส่วนสูงสุด 27% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งหมด  คาดแนวโน้มการลงทุนธุรกิจโรงแรมยังมีต่อเนื่องทั้ง 1) ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการลงทุนของ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งกลุ่มนัก ลงทุนไทยและต่างชาติ และ 2) จังหวัดศูนย์กลางความเจริญภูมิภาคและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ท่ีได้รับ
อานิสงส์จากความเช่ือมโยงของเศรษฐกิจในภูมิภาคที่ เพิ่มขึ้น และการกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวรอง อย่างไรก็ตาม การ
เข้ามาแข่งขันของสินค้าทดแทน (เช่น อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม ที่เปิด ให้บริการเช่ารายวัน) การเพิ่มขึ้นของจ านวนห้องพักอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้คาดว่าการแข่งขันในธุรกิจจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลัก อาทิ กรุงเทพฯ พัทยา ภูเก็ต : คาดผลประกอบการ
ยังอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเข้าพักเฉลี่ยจึงอยู่ในระดับค่อนข้าง สูง 75-80% โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งเครือโรงแรมไทยและต่างชาติ 
ซึ่งยังมีแผนขยายการลงทุนโรงแรมทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ นักท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะสามารถท ารายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ภาวะการแข่งขันระหว่างโรงแรมในพื้นที่จะสูงขึ้น ผนวกกับปัญหาการเข้ามาแข่งขันแย่ง ตลาดจากธุรกิจอพาร์ตเมนต์ เซอร์วิสอพาร์ต เมนต์ 
คอนโดมิ เนียมที่ เปิดให้ เ ช่าเป็นรายวัน รวมทั้ งบริการแบ่ งปันห้องพักออนไลน์  เ ช่น Airbnb เป็นต้น (อ้ างอิ งจาก
https://www.krungsri.com/bank/getmedia/9027bab8-d979-4f289ff3f21444f5dab1/%20IO_Hotel_2017_TH.aspx สืบค้นวันที่ 
15 มกราคม) 

ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของโรงแรมใน พื้นที่ตะวันออก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้ถึง ผลตอบรับของผู้ใช้บริการว่ามีความพึงพอใจต่อโรงแรมที่มีส่วนช่วย
ให้การรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่
ตะวันออก 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1. เพศ 

2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดต้่อเดือน 
5. สถานภาพสมรส 
6. อาชีพ 
7.ความถี่เฉลี่ยในการใช้บริการโรงแรมต่อป ี
8. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/ครั้ง 
9. จุดประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม 
10. วันท่ีเลือกใช้ในการเข้าพักโรงแรม 
11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงแรม 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ของโรงแรมพื้นที่ภาคตะวันออก ในด้าน 

1. ด้านความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
2. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

3. ด้านการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม 

1.1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
1.2. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษา กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
โรแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ในมุมมองของผู้ใช้บริการมีขอบเขตในการวิจัยคือ 

1.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 การศึกษาวิจัยนี้มุ่งศึกษา เรื่องกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ 

แข่งขันของโรแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ในมุมมองของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย ความรับผิดชอบด้านผู้บริโภค ความรับผิดชอบด้าน
สังคมและชุมชน ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.2.2 ขอบเขตด้านประชากร 
        ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้  คือผู้ใช้บริการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
1.2.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
         การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก  
1.2.4 ขอบเขตด้านเวลา  

             เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563 
 

1.3. กรอบคิดแนวคิดในการวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ

โรงแรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกได้ศึกษาแนวทางการวิจัยของหทัยชนก รัตนถาวรกิติ ฐานิดา สิทธิเสือ และคเชนทร์ วัฒนะโกศล (2562) 
เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจโรงแรมในยุค 4.0 มาพัฒนาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี ้

 
               ตัวแปรต้น                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

1.4 สมมติฐานในการวิจัย 
ผู้ใช้บริการที่มีเพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน, สถานภาพสมรส, อาชีพ, ความถี่เฉลี่ยในการใช้บริการโรงแรมต่อปี, 

ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/ครั้ง, จุดประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม, วันที่เลือกใช้ในการเข้าพักโรงแรม, ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงแรมต่างกัน มีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรแรมใน
พื้นที่ภาคตะวันออกแตกต่างกัน 
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1.5 การทบทวนวรรณกรรม 
       1.5.1 แนวคิดเกี่ยวกันธุรกิจโรงแรม 
 มนุษย์มีการเดินทางในหลายสาเหตุ เช่น เดินทางเพื่อศาสนา การปกครอง การติดต่อการค้าและการพักผ่อน เป็นต้น ท าให้
ต้องแสวงหาท่ีพักแรม ส าหรับพักอาศัยในเวลาค่ าคืน ยุคแรกที่พักแรมของนักเดินทาง คือ บ้านที่มีผู้เดินทางผ่านมาพักเหมือนกันเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครัว ต่อมาการให้ที่พักแก่ผู้เดินทางกลายเป็นธุรกิจเกิดขึ้นรวมถึง เกิดจากการตอบสนองความต้องการที่พักของนัก
เดินทางที่ไม่สามารถไปกลับได้ในวันเดียว (นิพิฐพนธ์ เกตุพันธ์, 2553) ต่อมาธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมเริ่มมีการขยายตัว เนื่องจาก
ปริมาณการเดินทางที่เพ่ิมขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจการไปตามวิวัฒนาการด้านการคมนาคมการขนส่ง (จิตรานุช รักสัจจา, 
2550) ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาไปตามยุคสมัย ท าให้ผู้คนสามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นับตั้งแต่การเดินทางโดยรถม้า 
ท าให้ธุรกิจที่พักขยายตัวตามเส้นทาง เพื่อรองรับผู้ที่เดินทาง 
 ในสมัยโบราณที่การเดินทางไม่สะดวกและยังต้องอาศัยสัตว์เป็นพาหนะ ท าให้ที่พักมีขนาดเล็กและพัฒนามาจากบ้านของผู้
อาศัยตามเส้นทางที่ผ่านเป็นที่พักแรม ต่อมามีการเดินทางด้วยรถไฟให้บริการแก่ประชาชนในการเดินทางไกล ท าให้ผู้คนสามารถ
เดินทางไปถึงแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลจนท าให้มีการพัฒนามาเป็นรีสอร์ท (Resort) หรือสถานที่พักตากอากาศ จนกระทั่งมีการ
ประดิษฐ์และประกอบรถยนต์ส าเร็จ  ท าให้การเดินทางสามารถเข้าถึงแทบทุกท่ี  จึงมีการสร้างโรงแรมในรูปแบบใหม่ตั้งอยู่ริมทางหลวง  
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ขับขี่รถยนต์ และการเดินทางไกลข้ามประเทศด้วยเครื่องบิน ส่งผลให้ปริมาณการท่อ งเที่ยวระหว่าง
ประเทศท่ัวโลกข้ึนอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้มีการก่อสร้างโรงแรมบริเวณใกล้อากาศยานเพิ่มขึ้นด้วย (จิตรานุช รักสัจจา, 2550) 

ดังนั้น สิ่งที่ท าให้ธุรกิจการให้เช่าที่พักแรมได้พัฒนาและกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น คือการเปลี่ยนแปลงของการการ
ขนส่ง เพราะการขนส่งท าให้การเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว จึงท าให้มีผู้เดินทางเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อคนเดินทางมากขึ้น  ท่ีพักแรมจึงต้อง
มีมากและพัฒนาให้เป็นที่พอใจของลูกค้า (จิตรานุช รักสัจจา, 2550) ทั้งยังเกิดจากธุรกิจท่องเที่ยวท่ีมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องจึงต้องมีที่พักแรมให้เพียงพอควบคู่ไปกับแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นอกจากนี้ ในบางโอกาสโดยตัวธุรกิจท่องเที่ยวเองก็เป็นตัว
ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางท่องเที่ยวด้วย ที่พักแรมจึงเป็นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวและเป็น
หน่วยธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
1.6 แนวคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
ค าว่า“ สิ่งแวดล้อม (Environment) มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Environner แปลว่าล้อมรอบ (Encircle) หรือล้อมรอบ

โอบล้อม (Surround) สิ่งแวดล้อมหมายถึง สภาพและเงื่อนไขซึ่งอยู่รอบ ๆ สิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือหมายถึงสภาพทางสังคมและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการกระท าของบุคคลหรือชุมชน (Cunningham, W. P. and Cunningham, M. A., 2006) ส าหรับในประเทศ
ไทยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้หลายความหมายถ้าจะท าการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโดยยึด
มนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของการศึกษาค าว่า“สิ่งแวดล้อม” น่าจะมีความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่บัญญัติไว้ว่า (ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2535)  

สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพทางชีวภาพและสังคมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่ง
ที่มนุษย์ได้ท าขึ้นไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์และโทษกับ
มนุษย์ได้ทั้งสิ้นบางชนิดมีรูปร่างสามารถจับต้องได้บางชนิดจับต้องไม่ได้และไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าเพราะไม่ใช่วัตถุ 

โครงการบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2549) ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวเราที่เป็นทั้งสิ่งมีชีวิต
และไม่มีชีวิตที่เกิดเองตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้และไม่สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่ารวมทั้งที่เป็นคุณและโทษ 
1.7 แนวทางการปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร  

สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSR. 2009:  8 - 23) ได้ก าหนดการแนวปฏิบัติในเรื่อง CSR ซึ่งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด (มหาชน) น ามาปฏิบัติ 5 ด้าน ดังน้ี  
       1.7.1 การก ากับดูแลกิจการที่ดี  
               1.7.1.1 หลักการ การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ ในการจัดการ
อย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้าง ความเช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มี
ส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันจะน าไปสู่ ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  
               1.7.1.2 แนวปฏิบัติ ศึกษาและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในเรื่องหลักการก ากับดูแลกิจการ ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับ ดูแล หรือ
สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น“หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549” ที่จัดท าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง



Proceeding 13th Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Conference,    6-8 September 2020 

 194 

ประเทศไทย ท้ังนี้ หลักการดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้ สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of 
Corporate Governance, 2004) ในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  
       1.7.2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
               1.7.2.1 หลักการ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลดี ต่อกิจการใน
ระยะยาว ทั้งนี้ธุรกิจควรถือปฏิบัติตามแนวทางเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการ ด าเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อื่นที่อาจได้มาจาก
การด าเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  
       1.7.3 แนวปฏิบัติ  
                1.7.3.1 หลีกเลี่ยงการด าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือหากพบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มีกระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญอย่างครบถ้วน  
                1.7.3.2 จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้ารวมถึงมี กระบวนการแก้ไขปัญหาที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น  
       1.7.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
                1.7.4.1 หลักการ สินค้า และ/หรือ บริการของธุรกิจไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ธุรกิจควร
ปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มีความเป็นสากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งควรพัฒนาสินค้า/บริการเพื่อเป็นประโยชน์
ในการช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 
 

2. รูปแบบการศึกษา 
    2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก  
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้บริการชาวไทยที่ใช้บริการโรงแรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกซึ่งผู้วิจัยไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้สูตรการค านวณของ W.G. Cochran ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 323 คน แต่ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
     2.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม คณะผู้วิจัยได้แบ่งข้อมูลที่ศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยที่

ได้รับต่อเดือน สถานภาพการสมรส อาชีพ   
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้บริการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นลักษณะค าถามแบบเลือกตอบ โดยจ าแนกตาม ความถี่เฉลี่ยใน

การใช้บริการโรงแรมต่อปี ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่อครั้ง จุดประสงค์ของการใช้บริการโรงแรม วันที่เลือกใช้ในการเข้าพักโรงแรม ช่องทาง
ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโรงแรม 

ส่วนที่ 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก ซึ่ง
ลักษณะของค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว และใช้มาตราส่วนแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) โดยใช้
ระดับการวัดประมวลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) แบ่งค าตอบออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับการให้คะแนน 1-5 คะแนน 
ดังต่อไปนี้ 

ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 
มากที่สุด                   5 
มาก             4 
ปานกลาง            3 
น้อย             2 
น้อยที่สุด            1 
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เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้บริการโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 
ก าหนดค่าได้ดังนี้   

คะแนนเฉลี่ย    ความหมายของระดับคะแนน  
4.51 - 5.00    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด  
3.51 - 4.50    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับมาก  
2.51 - 3.50    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับน้อย 
1.00 - 1.50    ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 
 

         2.3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
 

3. ผลการศึกษา 
        3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีอายุระหว่าง 20-30 ปีจ านวน 287 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.30 มีระดับการศึกษาอยู่ในช่วงปริญญาตรีจ านวน 352 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 มีรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนต่ ากว่า 
15000 บาทจ านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 69.25 มีสถานภาพการสมรสโสดจ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50 มีอาชีพเป็นนักเรียน/
นักศึกษาจ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86.00 
        3.2 กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันตามตัวแบบ SERVQUAL ความ
คิดเห็นของผู้ใช้บริการโรแรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ใช้บริการชาวไทยท่ีใช้บริการโรงแรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (   = 4.00) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม (   = 4.11) รองลงมาด้านผู้บริโภค (   = 4.10) และด้านสังคมและชุมชน (   = 3.78) ตามล าดับ 
       3.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของโรงแรมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
โรงแรมใน พื้นที่ภาคตะวันออก ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ที่เคยใช้บริการโรงแรมในพื้นท่ีภาคตะวันออก จ าแนกตาม เพศ อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน ความถี่ในการเข้าใช้โรงแรม วันที่เลือกใช้บริการ ช่องทางการรับรู้ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ และจุดประสงค์ในการใช้บริการ ปรากฏผลดังตารางที่ 1-2 
 
ตารางที่ 1 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามเพศ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส  
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้มเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 
T Sig T Sig  T Sig 

1. ความรับผิดชอบด้านผู้บริโภค 2.048 0.389 14.167 0.000* 9.743 0.000* 
2. ความรับผิดชอบด้านสังคมและชุมชน 3.729 0.158 3.518 0.015* 9.443 0.000* 
3. ความรับผิดชอบด้านการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม 2.379 0.387 5.55 0.001* 1.874 0.000* 

รวม 8.156 0.934 8.365 0.000* 7.930 0.000* 
 

จากตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของโรงแรมใน พื้นท่ีภาคตะวันออก พบว่า เพศ โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อายุ และสถานภาพการ
สมรส โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
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ตารางที่ 2 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก จ าแนกตามระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ความถี่ในการใช้บริการโรงแรมต่อปี 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่เฉลีย่ในการใช้
บริการโรงแรมต่อป ี

T Sig T Sig T Sig T Sig 
1. ความรับผิดชอบด้านผู้บริโภค 9.743 0.000* 15.050 0.000* 4.734 0.001* 11.524 0.000* 
2. ความรับผิดชอบด้านสังคมและชุมชน 9.443 0.000* 8.995 0.000* 4.931 0.001* 8.532 0.000* 
3. ความรับผิดชอบด้านการรักษาดูแล
สิ่งแวดล้อม 

1.874 0.155 5.542 0.000* 4.635 0.001* 6.464 0.002* 

รวม 7.930 0.000* 11.406 0.000* 5.709 0.000* 10.739 0.000* 
 

จากตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของโรงแรมใน พ้ืนที่ภาคตะวันออก พบว่า ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่เฉลี่ยในการใช้บริการโรงแรมต่อปี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ 0.05 
 

ตารางที่ 3 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของโรงแรมใน พื้นที่ภาคตะวันออก จ าแนกค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/ครั้ง จุดประสงค์ในการใช้
บริการ วันที่เลือกใช้เข้าพัก โรงแรมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 
จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันของโรงแรมใน พื้นที่ภาคตะวันออก พบว่า วันที่เลือกใช้เข้าพักโรงแรม โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ/ครั้ง จุดประสงค์ในการใช้บริการ และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ 0.05 
 

4. สรุป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมใน

พื้นท่ีภาคตะวันออก ซึ่งพบว่า กลยุทธ์ความความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน 1. ด้านความรับผิดชอบด้านผู้บริโภค 2.ความ
รับผิดชอบด้านสังคมและชุมชน 3.ความรับผิดชอบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (   = 4.00) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากผู้ใช้บริการโรงแรมในพ้ืนที่ตะวันออกตระหนักถึง
ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ก็เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
กันมากข้ึน จะเห็นได้ว่าเมื่อโรงแรมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีผู้เข้าไปใช้บริการท าให้ผู้ใช้บริการรู้สึกว่า
ตนเองได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมมีกิจกรรมพานักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใช้บริการในโรงแรมไป
ปลูกปะการัง ท าให้โรงแรมกับผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และยังเป็นผลดีต่อโรงแรม ส่งผลให้ผู้ใช้การประทับใจและเกิดการบอก
ต่อรวมถึงกลับมาใช้บริการอีกครั้ง โรงแรมจึงให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการ/ครั้ง 

จุดประสงค์ในการใช้
บริการ 

วันที่เลือกใช้เข้าพัก
โรงแรม 

ช่องทางการรับรูข้้อมูล
ข่าวสาร 

T Sig T Sig T Sig T Sig 
1. ความรับผิดชอบด้านผู้บริโภค 3.876 0.009* 13.415 0.000* 0.068 0.934 12.769 0.000* 
2. ความรับผิดชอบด้านสังคมและ
ชุมชน 

4.642 0.003* 10.344 0.000* 0.991 0.372 
5.214 0.006* 

3. ความรับผิดชอบด้านการรักษา
ดูแลสิ่งแวดล้อม 

3.219 0.023* 5.413 0.001* 0.537 0.585 5.716 0.004* 

รวม 4.460 0.004* 11.836 0.000* 0.569 0.567 9.249 0.000* 
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รายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า สาเหตุส าคัญมาจากความต้องการของผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชาย
และเพศหญิงต่างต้องการ มีส่วนร่วมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าในปัจจุบันสภาพแวดล้อมที่ย่ าแย่ ท าให้ทุก
เพศตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงเป็นผลให้ความคิดเห็นในความต้องการด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้บริการที่เป็นเพศชายและหญิงไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของชลธินี อยู่คง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพัก
โรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมทางการตลาด
เฉลี่ยที่ไม่แตกต่าง 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ ได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก อภิปรายผลได้ดังนี ้

ผู้ใช้บริการชาวไทยท่ีมีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า เนื่องด้วยช่วงอายุที่มีความแตกต่างกัน จะส่งผลต่อระดับความคิดเห็นหรือความต้องการต่อการใช้บริการที่แตกต่างกันออกไป 
ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่างกัน จึงมีมุมมองต่อกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มาจากการใช้ชีวิตในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกัน 
และสังคมที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมท าให้คนในยุคก่อนอาจมีความคิดเห็นแตกต่างจากคนยุคใหม่ 
อาจเป็นเพราะความเจริญของสังคมและการศึกษาที่พัฒนามากขึ้นกว่าอดีต ซึ่งผู้สูงอายุจะติดบ้านไม่ค่อยชอบการพักโรงแรม แต่วัยรุ่นในยุค
สมัยใหม่รักความสะดวกสบายและการท่องเที่ยวเข้าพักโรงแรม เนื่องจากสามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของวิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ (2551) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกันนั้นมีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรังแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู้โดยสารที่มอีายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือน ต่างกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า พบว่าผู้ใช้บริการในปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูล และการติดต่อกับโรงแรมได้ง่ายมากขึ้น ท าให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าพักโรงแรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันการเข้าพักโรงแรมมีเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้บริการที่มีครอบครัวหรือมี
สถานภาพการสมรสอาจต้องการเข้าพักโรงแรมเพื่อต้องการพักผ่อนกับครอบครัว ส่วนผู้ใช้บริการที่ใช้ชีวิตคนเดียวหรือมีสถานภาพโสด 
หม้าย หย่าร้าง หรือแยกกันอยู่ อาจจะไม่ได้ต้องการเข้าพักโรงแรมเพื่อพักผ่อนมากนัก แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็น ท างานต่างจังหวัดหรือต้องค้าง
คืนก็อาจจะเข้าใช้บริการโรงแรม ดังนั้นสถานภาพการสมรสจึงส่งผลต่อเรื่อง กลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ระดับ
การศึกษาก็มีผลต่อความคิดเห็นหรือความต้องการต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
โรงแรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ด้วยเช่นกัน ซึ่งระดับการศึกษาจะสอดคล้องกับอาชีพ และรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนของผู้ใช้บริการ 
ผู้ใช้บริการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาตรีอาจจะมีอาชีพที่ท าให้ได้รับผลตอบแทนหรือมีรายได้เฉลี่ยที่
ได้รับต่อเดือนสูง ท าให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ค านึงถึ งราคาของโรงแรมในการเข้าพัก เพราะต้องการได้รับห้องพักที่มีความ
สะดวกสบาย แต่ผู้โดยสารที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอาจจะมีอาชีพที่ได้รับผลตอบแทนหรือรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนอยู่ใน
ระดับ ปานกลางหรือน้อย ท าให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้ให้ความส าคัญในเรื่องของราคาในการเข้าพักโรงแรมอาจต้องการราคาที่ถูกแต่ยังคุณภาพที่
คุ้มค่าต่อราคาด้วยโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ (2550) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยที่ได้รับต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้และความ
คาดหวังต่อการให้บริการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมฯ แตกต่างกันในทุกด้านการให้บริการ 

ผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่อปีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่าผู้ที่ใช้บริการที่มีความถี่มากอาจจะค านึงถึงการมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ที่มีความถี่
ในการใช้บริการน้อยอาจจะไม่ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเห็นว่านานๆทีจะมีการใช้บริการโรงแรมอาจจะ
ต้องการความสะดวกสบายและการพักผ่อนแบบเต็มที่ ดังนั้นผู้ใช้บริการที่มีความถี่ในการใช้บริการต่อปีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สานิตย์ หนูนิล, ประสพชัย พสุนนท์ (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการสนับสนุนการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ความถี่ในการใช้บริการโรงแรม
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างกันมีคิดเห็น
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและ
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รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากโรงแรมที่มีราคาต่างกันย่อมมีการบริการที่แต่งต่างกัน ทั้งนี้การใช้จ่าย
ในการเข้าพักโรงแรมย่อมขึ้นอยู่กับก าลังในการจ่ายและความต้องการที่จะเข้าพักของผู้ใช้บริการว่าต้องการเข้าพักโรงแรมในรูปแบบใด บาง
โรงแรมมีราคาสูงการให้บริการก็จะมีคุณภาพตามราคาเหมาะสม แต่โรงแรมที่ราคาถูกมิได้หมายความว่าการให้บริการไม่ดี แต่อาจจะไม่
เทียบเท่าโรงแรมที่มีราคาสูง ดังนั้นโรงแรมมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างกันมีคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของธนชัย พลอยศุภผล (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยา
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีจุดประสงค์ในการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้ที่ใช้บริการโรงแรมเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนจะมีการหาข้อมูลและสนใจที่จะเลือกเข้าบริการโรงแรมที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่ผู้ที่มีจุดประสงค์ที่เข้าบริการเพื่อพักผ่อนหลังจากเดินทางมาเพื่อท างานอาจจะไม่มีเวลาหา
ข้อมูลมากนักเพียงแต่หาโรงแรมเพื่อพักช่ัวคราวดังนั้น ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีจุดประสงค์ในการใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นท่ีภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของโสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า เมื่อ
วิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างผู้ร่วมเดินทางกับระดับความส าคัญความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ต่อโรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมพบว่าผู้ร่วมเดินทางมีผลต่อระดับความส าคัญในการเลือกใช้บริการที่พักแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีวันท่ีเลือกใช้บริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจาก
ผู้ใช้บริการที่มีวันที่เลือกใช้ต่างกันบางคนอาจจะเลือกใช้บริการโรงแรมในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือบางคนเลือกใช้บริการโรงแรมในวัน
ธรรมดาถึงแม้ว่าจะเลือกเข้าใช้บริการในวันไหนผู้ใช้บริการก็ต้องการที่จะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีวันเลือกใช้บริการต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของกิตติ ปัทมเสวี (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพบริเวณหมู่เกาะช้างจังหวัดตราด ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีวันที่เลือกใช้บริการท่องเที่ยวในบริเวณหมู่
เกาะช้างจังหวัดตราดโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ 

ผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีช่องทางการรับรู้ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ใช้บริการ
บางส่วนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันอาจท าให้ได้รับข้อมูลไม่เท่ากัน เช่น ผู้สูงอายุหรือวัยที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ตอาจมิได้รับรู้ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรงแรมมากพอ ดังนั้นผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีช่องทางการรับรู้ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของชลธินี อยู่คง (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรม 
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าพักโรงแรม อ าเภอเมือง จังหวัดระนองมีช่องทางการรับรู้ต่างกัน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผู้ใช้บริการชาวไทยท่ีมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างกันมีคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เนื่องจากโรงแรมที่มีราคาต่างกันย่อมมีการบริการที่แต่งต่างกัน ท้ังนี้การใช้จ่ายในการเข้าพักโรงแรมย่อมขึ้นอยู่กับก าลังในการจ่ายและ
ความต้องการที่จะเข้าพักของผู้ใช้บริการว่าต้องการเข้าพักโรงแรมในรูปแบบใด บางโรงแรมมีราคาสูงการให้บริการก็จะมีคุณภาพตามราคา
เหมาะสม แต่โรงแรมที่ราคาถูกมิได้หมายความว่าการให้บริการไม่ดี แต่อาจจะไม่เทียบเท่าโรงแรมที่มีราคาสูง ดังนั้นโรงแรมมีค่าใช้จ่ายใน
การใช้บริการต่างกนัมีคิดเห็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของโรงแรมในพื้นที่
ภาคตะวันออกโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของธนชัย พลอยศุภผล 
(2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น โรงแรมมีการสร้างพื้นที่สีเขียว
ภายใน เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเข้าพักและเกิดความร่มรื่น โรมแรมเข้าร่วมกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น 
นอกจากนี้การที่โรงแรมให้ความช่วยเหลือสังคมในการสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นการน าสินค้าของชุมชนมาวางขายในโรงแรม เป็นการสร้าง
อาชีพให้คนในชุมชน และคนในชุนเกิดรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น เมื่อมีรายได้คนในชุมชนก็มี
การศึกษาก็จะท าให้มีความรู้ในการพัฒนาในด้านการใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ทั้งนี้จากการด าเนินการดังกล่าว ท าให้โรงแรมมีความ
ได้เปรียบและแตกต่างจากโรงแรมอื่น ซึ่งท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิรา ลิ้มรสเจริญ
และมัทนชัย สุทธิพันธุ์  (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องอทิธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการด าเนินงาน ขององค์กรจากมุมมองของการ
วัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ผลการวิจัยพบว่า ผูตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นเกี่ยวกับผลการด าเนินงานขององคกร จากมุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพโดยรวมอยูในเกณฑระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนแตละ
ดา้น พบวาผตูอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในเกณฑระดับมากทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการภายใน และ
ดา้นการเรียนรูและเติบโต อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยความกรุณาของอาจารย์ ดร.สมพงษ์ อัศวริยธิปัติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณา

สละเวลาส่วนตัวในการให้ค าปรึกษา และให้ค าแนะน าแนวทางในการด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิจัยด้วยความเอาใจใส่
ด้วยดีเสมอมา และยังช่วยเหลือแก้ไขข้อผิดพลาด และข้อบกพร่องต่างๆ ของงาน เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง คณะผู้วิจัย
มีความภูมิใจ และซาบซึ้งในพระคุณ จึงขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในด้านการประสานงานด้านต่างๆ ขอขอบคุณมิตรภาพที่มั่นคงของเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาการจัดการการ
บินช้ันปีที่ 3 ทุกท่าน ท่ีให้ก าลังใจ ช่วยเหลือกันและกันตลอด และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดีที่ให้ความกรุณาในการเก็บข้อมูลวิจยัในครั้งนี้ จนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

ขอขอบคุณสมาชิกกลุ่มวิจัยที่มีความตั้งใจ ความพยายาม อดทน ให้ก าลังใจกันจนถึงวันที่ ประสบความส าเร็จขอบคุณมิตรภาพ
ที่มั่นคง สุดท้ายขอขอบคุณตนเองที่มีศรัทธาท าให้การศึกษาครั้ง นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี     
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